
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

Wiek wst ępu od 16. do 55. roku Ŝycia 
Ochrona do uko ńczenia 65. roku Ŝycia 

Wysoko ści świadcze ń 
 

Zgon Ubezpieczonego  35 000 zł 
Zgon Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku 
(łącznie ze zgonem) 

70 000 zł 
 

Zgon Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu 
(łącznie ze zgonem) 

55 000 zł 
 

Ubezpieczenie powaŜnego zachorowania Ubezpieczonego* 
- za kaŜde 
- leczenie chorób naczyń wieńcowych – inne zabiegi 
 
*Katalog: a) nowotwór złośliwy, b) zawał serca, udar mózgu, leczenie chorób naczyń wieńcowych (by-
pass), leczenie chorób naczyń wieńcowych inne zabiegi, c) schyłkowa niewydolność nerek, 
 d) przeszczep duŜych narządów (serce, płuca, wątroba, trzustka), e) utratę wzroku, f) utratę kończyn, 
g) utratę mowy, h) cięŜkie oparzenia, i) przewlekłe zapalenie wątroby typu B - stadium schyłkowe,  
j) SM stwardnienie rozsiane, k) łagodny guz mózgu, l)pierwotne nadciśnienie płucne.  
Zasady wypłaty: za kaŜdy rodzaj zachorowania przysługuje maksymalnie jedno świadczenie 
(zachorowania ujęte w jednym podpunkcie są traktowane jako jeden rodzaj). 

 
12 000 zł 
6 000 zł 

Zgon Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego 
(łącznie ze zgonem i zgonem w następstwie nieszczęśliwego wypadku) 105 000 zł 

 
Niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie (renta szkoleniowa) 

15 000 zł 
Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie NW  
- za kaŜdy 1% uszczerbku 
- za 100% uszczerbku  

 
320 zł 

32 000 zł 
Leczenie szpitalne (max 90 dni w roku) dla Ubezpieczonego: 
Świadczenie dzienne z tytułu hospitalizacji: 
- w następstwie choroby (pobyt min. 5 dni) 
- w następstwie wypadku (pobyt min. 1 dzień) 

 
50 zł 

100 zł 
Rozpoczęcia hospitalizacji pobytem na OIOM 300 zł 
Świadczenie assistance: Pakiet Silver 
(łączny limit na jedno zdarzenie 1000 zł) dla Ubezpieczonego 
1. wizyta lekarza w związku z wypadkiem w ramach łącznego limitu 
2. dostarczenie leków w ramach łącznego limitu 
3. transport medyczny do placówki medycznej w ramach łącznego limitu 
4. transport medyczny z placówki medycznej w ramach łącznego limitu 
5. infolinia medyczna bez limitu 
6. zdrowotne usługi informacyjne bez limitu 
7. infolinia "Baby assistance" bez limitu 

Składka od osoby 35 zł miesi ęcznie 
 
Przyst ąpienie do ubezpieczenia 
Aby przystąpić do ubezpieczenia naleŜy wypełnić Deklarację przystąpienia do ubezpieczenia i Informację o stanie zdrowia. 
Osoby przystępujące powinny składać Deklaracje wraz z Informacją o stanie zdrowia do 15. dnia miesiąca, aby być włączonym  
do ubezpieczenia od 1. dnia miesiąca następującego po tej dacie (np. do 15 października, aby być ubezpieczonym od 1 listopada). 
Karencje: zgon - 3 miesiące, pozostałe ryzyka – 6 miesięcy. W okresie karencji Towarzystwo odpowiada z tytułu wszelkich zdarzeń będących 
następstwem nieszczęśliwego wypadku. 
 
Ubezpieczaj ący          Kontakt 
Konzeption S.A.          tel. (032) 32 57 114 -115 
Al. Piłsudskiego 12         www.konzeption.pl 
43-100 Tychy           
 
Konto bankowe 
Konto BRE Bank S.A. O/K-ce   26 1140 1078 0000 2675 5700 1001 
Tytuł: ubezpieczenie grupowe KONZEPTION HAPPY LIFE   
 
Składka  
- pobierana miesięcznie w wysokości 35 zł  
- płatna z góry do 15. dnia miesiąca poprzedzającego początek ubezpieczenia lub kontynuację ubezpieczenia. 
UWAGA! Nieopłacenie składki w terminie jest równoznaczne z rezygnacją ubezpieczenia.  
Brak moŜliwości ponownego przystąpienia do grupy. 

 
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczególne warunki oraz Ogólne warunki ubezpieczenia dotyczące grupowego 
ubezpieczenia na Ŝycie znajdują się u Ubezpieczającego oraz w HDI- Gerling śycie TU SA. 

 
OFERTA SPECJALNA  
PROGRAM GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA śYCIE DLA KLIENTÓW KONZEPTION SA 


