DOM BROKERSKI
UBEZPIECZENIA
Program grupowego ubezpieczenia na życie w grupie otwartej
dla Klientów Domu Brokerskiego Negocjator
Rodzaj świadczenia
1.
2.

śmierć ubezpieczonego,
śmierć ubezpieczonego

WARTA
50 000 zł

spowodowana

nieszczęśliwym

wypadkiem

–

100 000 zł

łącznie do wypłaty,
3.

śmierć

ubezpieczonego

spowodowana

wypadkiem

przy

pracy

–

150 000 zł

łącznie do wypłaty,
4.

śmierć

ubezpieczonego

spowodowana

wypadkiem

komunikacyjnym

–

150 000 zł

łącznie do wypłaty,
5.

śmierć
ubezpieczonego
spowodowana
nieszczęśliwym
wypadkiem
komunikacyjnym
podczas
pełnienia
obowiązków
służbowych
–

250 000 zł

łącznie do wypłaty,
6.

śmierć

ubezpieczonego

wskutek

zawału

serca

lub

udaru

mózgu

–

60 000 zł

łącznie do wypłaty,
7.


8.
a)
b)
c)
d)
9.
a)
b)
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
17.
a)
b)
c)
18.

trwały uszczerbek na zdrowiu:
za
1% trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek NW,
za 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek NW,
śmierć współubezpieczonego:
małżonka/ partnera,
małżonka/ partnera w wyniku NW/ wypadku komunikacyjnego,
dziecka własnego, przysposobionego/ w wyniku NW,
rodziców i teściów/ w wyniku NW,
urodzenie:
dziecka,
martwego dziecka,
świadczenie z tytułu osierocenia dziecka przez ubezpieczonego,
wystąpienie ciężkiej choroby u ubezpieczonego – 44 jedn. chorobowych –
płatne za każdą jedn. chorobową,
wystąpienie ciężkiej choroby u współmałżonka/ partnera – 44 jedn.
chorobowych – płatne za każdą jedn. chorobową,
wystąpienie ciężkiej choroby u dziecka – 21 jedn. chorobowych – płatne za
każdą jedn. chorobową,
leczenie specjalistyczne – 7 jednostek zabiegowych,
operacje chirurgiczne ubezpieczonego – w zależności od kategorii operacji,
pobyt w szpitalu ubezpieczonego:
spowodowany wypadkiem – do 14 dni/ od 15 dnia/ od 91 dnia,
spowodowany chorobą – do 14 dni/ od 15 dnia/ od 91 dnia,
spowodowany wyp. komun. przy pracy – do 14 dni/ od 15 dnia/ od 91 dnia,
spowod. zawałem serca lub udarem mózgu – do 14 dni/ od 15 dnia/ od 91 dnia,
spowodowany wyp. przy pracy – do 14 dni/ od 15 dnia/ od 91 dnia,
spowod. wyp. komunikacyjnym – do 14 dni/ od 15 dnia/ od 91 dnia,
na Oddz. Intens. Terapii (min. 1 h),
rekonwalescencja – bezpośrednio po pobycie w szpitalu (min. 10 dni),
pobyt w szpitalu współmałżonka/ partnera:
spowodowany wypadkiem – do 14 dni/ od 15 dnia,
spowodowany chorobą – do 14 dni/ od 15 dnia,
na Oddz. Intens. Terapii (min. 1 h),
zakres terytorialny odpowiedzialności w ubezpieczeniu na wypadek leczenia
szpitalnego.

350 zł
35 000 zł
10 000 zł
25 000 / 40 000 zł
3 000 / 7 000 zł
2 000 / 4 000 zł
1 200 zł
2 400 zł
3 500 zł
5 000 zł
2 500 zł
3 000 zł
do 3 300 zł
2 000/1 500/1 000/500/200 zł
3 dni w chorobie – 1 dzień NW
100 / 50 / 50 zł
50 / 50 / 50 zł
200 / 100 / 50 zł
100 / 75 / 50 zł
150 / 75 / 50 zł
150 / 75 / 50 zł
jedn. 900 zł
max. 30 dni x 25 zł
3 dni w chorobie – 1 dzień NW
70 / 35 zł
30 / 15 zł
jedn. 500 zł
UE Plus

Gwarancja indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia

TAK

Składka miesięczna za ubezpieczenie w zł:

60,00 zł

ul. Św. Ducha 23/1
82-300 Elbląg
e-mail: biuro@negocjator.eu
tel. (55) 237 08 48 do 50 fax. (55) 232 77 93
NIP: 579-117-89-19

ul. Sikorskiego 4/1
81-827 Sopot
e-mail: sopot@negocjator.eu
tel. (58) 717 12 71 fax. (58) 717 12 73
www.negocjator.eu

DOM BROKERSKI
UBEZPIECZENIA
Poniżej ważniejsze informacje z OWU i wynegocjowane odstępstwa
dla Klientów Domu Brokerskiego Negocjator


wiek przystąpienia od 18 do 67 roku życia w pełnym zakresie ryzyk,



karencje:
 dla osób dotychczas ubezpieczonych w zakładzie pracy skrócone o staż w poprzednim ubezpieczeniu
(pod warunkiem zachowania ciągłości ubezpieczenia),
 dla osób dotychczas nieubezpieczonych:


urodzenie dziecka – 10 miesięcy,



zgon, osierocenie dziecka, operacje chirurgiczne, leczenie specjalistyczne, poważne zachorowanie – 6 miesięcy,



leczenie szpitalne – 3 miesiące,



brak ankiet medycznych,



dziecko - dotyczy świadczenia zgonu dziecka ubezpieczonego – bez względu na wiek,



pobyt w szpitalu ubezpieczonego/ współmałżonka lub partnera w wyniku choroby – od 3 dnia (w dacie wypisu),



pobyt w szpitalu ubezpieczonego/ współmałżonka lub partnera w wyniku NW – od 1 dnia (w dacie wypisu),



poważne zachorowania ubezpieczonego/ współmałżonka lub partnera – 44 jednostki chorobowe:
nowotwór (guz) złośliwy, zawał serca, udar mózgu, operacja pomostowania naczyń, niewydolność nerek, przeszczepienie narządów, paraliż, utrata kończyn, utrata
wzroku, utrata słuchu, utrata mowy, ciężkie oparzenia, łagodny nowotwór mózgu, śpiączka, operacja aorty, choroba Alzheimera, schyłkowa niewydolność wątroby,
operacja zastawek serca, stwardnienie rozsiane, choroba Parkinsona, anemia aplastyczna, zapalenie mózgu, schyłkowa niewydolność oddechowa, bakteryjne zapalenie
opon mózgowo-rdzeniowych, choroba Creutzfeldta-Jakoba, zakażenie HIV lub rozpoznanie AIDS w wyniku transfuzji krwi, zakażenie HIV lub rozpoznanie AIDS w
związku z wykonywanym zawodem, bąblowiec mózgu, zgorzel gazowa, masywny zator tętnicy płucnej leczony operacyjnie, odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu,
ropień mózgu, sepsa, przewlekłe zapalenie wątroby typu B, przewlekłe zapalenie wątroby typu C, borelioza, tężec, wścieklizna, gruźlica, choroba Huntingtona,
zakażona martwica trzustki, choroba neuronu ruchowego, bakteryjne zapalenie wsierdzia, utrata kończyn wskutek choroby,



poważne zachorowania dziecka – 21 jednostek chorobowych:
nowotwór (guz) złośliwy, niewydolność nerek, łagodny nowotwór mózgu, śpiączka, wirusowe zapalenia mózgu, dystrofia mięśniowa, cukrzyca, przewlekła niewydolność
wątroby, ciężkie oparzenia, operacja serca w krążeniu pozaustrojowym, anemia aplastyczna, choroba Kawasaki, nabyta niedokrwistość hemolityczna, nagminne
porażenie dziecięce (poliomyelitis), paraliż, tężec, utrata kończyn, utrata słuchu, utrata wzroku, zakażenie HIV lub rozpoznanie AIDS w wyniku transfuzji krwi,
bakteryjne zapalenie opon mózgowo rdzeniowych,



leczenie specjalistyczne – 7 jednostek zabiegowych:
ablacja, wszczepienie kardiowertera lub defibrylatora, wszczepienie rozrusznika serca (stymulatora serca, kardiostymulatora), chemioterapia lub radioterapia, terapia
interferonowa, dializoterapia, wertebroplastyka przy leczeniu naczyniaka kręgosłupa,



operacje chirurgiczne obejmujące 546 zabiegów wymienionych w (OWU) Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń
podzielonych na V klas,



możliwość indywidualnej kontynuacji po 1 miesiącu,



wyłączenie odpowiedzialności w związku z wykonywaniem wymienionych zawodów lub czynności:
górnik, konwojent przedmiotów wartościowych i pieniędzy, ochroniarz z pozwoleniem na broń, elektryk pracujący przy napięciu powyżej 230V, kaskader, pirotechnik,
korespondent wojenny, żołnierz zawodowy, strażak, policjant, marynarz, ratownik, funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Centralnego Biura Śledczego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, treser zwierząt niebezpiecznych, opiekun zwierząt w zoo lub cyrku, akrobata, artysta cyrkowy,
sportowiec zawodowy, osoba wykonująca pracę: na platformie wiertniczej, w rafinerii, w tartaku, pod ziemią, pod wodą, przy zrywce albo wyrębie drzew i zwózce
drewna, na wysokościach powyżej 10 metrów, pracownik używający materiałów wybuchowych i łatwopalnych, pracownik rybołówstwa dalekomorskiego, personel
samolotów,



bieżąca pomoc Brokera we wszystkich sprawach problematycznych i odwoławczych związanych ze zgłaszanymi
roszczeniami.

W przypadku pytań i wątpliwości do dyspozycji są pracownicy Domu Brokerskiego Negocjator.
Dariusz Bajczyk
Broker Ubezpieczeniowy
Dyrektor ds. Ubezpieczeń Grupowych i Zdrowotnych
tel. 601 33 92 55 / 55 235 07 05
d.bajczyk@negocjator.eu
grupowe@negocjator.eu
ul. Św. Ducha 23/1
82-300 Elbląg
e-mail: biuro@negocjator.eu
tel. (55) 237 08 48 do 50 fax. (55) 232 77 93
NIP: 579-117-89-19

Bożena Waś
Broker Ubezpieczeniowy
Specjalista ds. Ubezpieczeń Grupowych i Zdrowotnych
tel. 607 61 28 27 / 55 237 08 48
j.was@negocjator.eu
www.negocjator.eu

ul. Sikorskiego 4/1
81-827 Sopot
e-mail: sopot@negocjator.eu
tel. (58) 717 12 71 fax. (58) 717 12 73
www.negocjator.eu

