Grupowe ubezpieczenie na życie

Farmaceuta

i bezpieczna rodzina

KOMPLEKSOWA
OCHRONA ZDROWIA I ŻYCIA

ZAKRES UBEZPIECZENIA

Wariant I

Wariant II

Wariant III

UBEZPIECZONY
Zgon ubezpieczonego

50 000 zł

50 000 zł

50 000 zł

Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku

100 000 zł

100 000 zł

100 000 zł

Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego

140 000 zł

140 000 zł

140 000 zł

Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy

110 000 zł

110 000 zł

110 000 zł

Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy

160 000 zł

160 000 zł

160 000 zł

2 000 zł

2 000 zł

20 000 zł

20 000 zł

20 000 zł

500 zł

500 zł

500 zł

Osierocenie dziecka przez ubezpieczonego
Niezdolność do samodzielnej egzystencji
Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW: za 1% trwałego uszczerbku
Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku zawału serca lub udaru mózgu:
za 1% trwałego uszczerbku

200 zł

200 zł

200 zł

Poważne zachorowanie (44 choroby)

8.000 zł

8.000 zł

8.000 zł

Operacja (kwota bazowa) katalog ponad 6500 operacji

2 000 zł

2 000 zł

2 000 zł

Leczenie specjalistyczne

1 000 zł

1 000 zł

Za pobyt ubezpieczonego w szpitalu spowodowany NW

od 1 do 14 dnia

- od 1 dnia pobytu (max. 90 dni)

od 15 do 90 dnia

Za pobyt ubezpieczonego w szpitalu spowodowany NW w pracy
Za pobyt ubezpieczonego w szpitalu spowodowany NW komunikacyjnym

80 zł / dzień

80 zł / dzień

1 000 zł
80 zł / dzień

40 zł / dzień

40 zł / dzień

40 zł / dzień

110 zł / dzień

110 zł / dzień

110 zł / dzień

110 zł / dzień

110 zł / dzień

110 zł / dzień

Za pobyt ubezpieczonego w szpitalu spowodowany zawałem serca lub udarem mózgu

100 zł / dzień 100 zł / dzień 100 zł / dzień

Za pobyt ubezpieczonego w szpitalu spowodowany chorobą
od 1 dnia pobytu, ale pobyt minimum 4-dniowy (max. 90 dni)

60 zł / dzień

60 zł / dzień

60 zł / dzień

300 zł

300 zł

300 zł

30 zł / dzień

30 zł / dzień

30 zł / dzień

100 zł

150 zł

200 zł

od 1 do 90 dnia
Jednorazowo

Pobyt ubezpieczonego na OIOM

Świadczenie rehabilitacyjne (po 10 dniach w szpitalu - płatne za dzień L-4,
maksymalnie przez 30 dni
Karta apteczna (po szpitalu wypłata gotówki na konto)

MAŁŻONEK / PARTNER ŻYCIOWY UBEZPIECZONEGO
Zgon małżonka / partnera życiowego ubezpieczonego

6 000 zł

6 000 zł

Zgon małżonka / partnera życiowego ubezpieczonego w wyniku wypadku

15 000 zł

15 000 zł

Zgon małżonka / partnera życiowego ubezpieczonego
w wyniku wypadku komunikacyjnego

18 000 zł

18 000 zł

Poważne zachorowanie małżonka / partnera życiowego ubezpieczonego
Za pobyt małżonka / partnera ubezpieczonego w szpitalu
spowodowany NW -

2 000 zł

od 1 do 14 dnia

od 1 dnia pobytu, ale pobyt minimum 4-dniowy (max. 90 dni)

80 zł / dzień

od 15 do 90 dnia

40 zł / dzień

Za pobyt małżonka / partnera ubezpieczonego w szpitalu spowodowany NW w pracy

110 zł / dzień

Za pobyt małżonka / partnera ubezp.w szpitalu spowodowany NW komunikacyjnym

110 zł / dzień

Za pobyt małżonka / partnera w szpitalu spowodowany zawałem serca lub udarem mózgu

70 zł / dzień

Za pobyt małżonka / partnera w szpitalu spowodowany chorobą

od 1 do 14 dnia

30 zł / dzień

- od 1 dnia pobytu, ale pobyt minimum 4-dniowy (max. 90 dni)

od 15 do 90 dnia

15 zł / dzień

Pobyt małżonka / partnera ubezpieczonego na OIOM

Jednorazowo

300 zł

Świadczenie rehabilitacyjne (po 10 dniach w szpitalu - płatne za dzień L-4,
maksymalnie przez 30 dni

30 zł / dzień

DZIECKO, RODZICE
Urodzenie się dziecka ubezpieczonemu
Urodzenie się dziecka ubezpieczonemu z wadą wrodzoną

1 500 zł

1 500 zł

2 000 zł

2 000 zł

Zgon dziecka ubezpieczonego (bez względu na wiek)

2 000 zł

2 000 zł

Zgon noworodka

4 000 zł

4 000 zł

Za pobyt dziecka ubezpieczonego w szpitalu spowodowany chorobą

od 1 do 14 dnia

- od 1 dnia pobytu, ale pobyt minimum 5-dniowy (max. 90 dni)

od 15 do 90 dnia

15 zł / dzień

Za pobyt dziecka ubezpieczonego w szpitalu spowodowany NW

od 1 do 14 dnia

80 zł / dzień

- od 1 dnia pobytu, ale pobyt minimum 5-dniowy (max. 90 dni)

od 15 do 90 dnia

40 zł / dzień

30 zł / dzień

Poważne zachorowanie dziecka ubezpieczonego

2 000 zł

Zgon rodziców, rodziców partera życiowego / teściów ubezpieczonego

2 000 zł

2 000 zł

Zgon rodziców, rodziców partera życiowego / teściów ubezpieczonego w wyniku wypadku

3 000 zł

3 000 zł

Składka miesięczna

50 zł

62 zł

68 zł

OPIEKUN UBEZPIECZENIA

ŚLĄSKA IZBA APTEKARSKA

ADVISER

UBEZPIECZENIA SIENKIEWICZ
UL. BIELSKA 15, 43-190 MIKOŁÓW

UL. KRYNICZNA 15, 40-637 KATOWICE
tel. (32) 608 97 60
email: katowice@oia.pl
www.katowice.oia.pl

SEBASTIAN SIENKIEWICZ
tel. 502-678-344
email: s.sienkiewicz@adviser.org.pl
www.adviser.org.pl

Kto może przystąpić do ubezpieczenia?
Właściciel lub pracownik apteki zatrudniony na umowę o pracę lub inną umowę cywilno-prawną,
który nie ukończył 60 roku życia. Dla osób powyżej 60 roku życia istnieje osobny, dedykowany pakiet
ubezpieczeniowy. Do ubezpieczenia może przystąpić również małżonek, partner życiowy oraz dorosłe dziecko.
Kto to jest Partner Życiowy według wymogów tego ubezpieczenia?
To osoba, z którą Ubezpieczony jest w nieformalnym związku, gdzie wspólnie prowadzą gospodarstwo domowe.
Czy do ubezpieczenia muszą przystąpić wszyscy pracownicy apteki?
Nie. Do ubezpieczenia może przystąpić każdy pracownik indywidualnie, bez zbierania grupyw aptece.
Jak będzie wyglądało zgłaszanie świadczeń ubezpieczeniowych?
Świadczenia będzie można zgłaszać poprzez stronę internetową samodzielnie lub kierując wniosek do naszego
biura ADVISER (wystarczy kontakt telefoniczny i mailowy) lub poprzez stronę internetową Towarzystwa
Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. (www.warta.pl). Wystarczą skany stosownych dokumentów.
Czy w sytuacji zmiany pracodawcy, polisa będzie trwała w dalszym ciągu?
Tak, przy założeniu, że nadal będzie to branża farmaceutyczna, a ubezpieczony będzie zatrudniony przez podmiot
zrzeszony w Śląskiej, Beskidzkiej, Częstochowskiej, Opolskiej Izbie Aptekarskiej lub Okręgowej Izbie Aptekarskiej
w Krakowie.

KARENCJE
30 dni
2 miesiące

Dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego, małżonka, partnera lub dziecka
Operacja ubezpieczonego
Leczenie specjalistyczne ubezpieczonego

3 miesiące

Niezdolność do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego
Poważne zachorowanie ubezpieczonego, małżonka, partnera lub dziecka
Zgon ubezpieczonego, małżonka, partnera lub dziecka

6 miesięcy

Zgon rodzica oraz rodzica małżonka lub partnera
Zgon noworodka
Osierocenie dziecka

9 miesięcy

Urodzenie się dziecka
Urodzenie się dziecka z wadą wrodzoną

Składkę prosimy wpłacać na konto ADVISER do 05-go dnia miesiąca:
Mikołowski Bank Spółdzielczy 10-8436-0003-0000-0022-7090-0002
Tytułem: ŚIA - nazwisko i imię ubezpieczonego

Pakiet

Farmaceuta

i bezpieczna rodzina
to:
3 warianty świadczeń, do wyboru
wysoki poziom ochrony życia i zdrowia
44 jednostki ciężkich chorób
operacje i zabiegi chirurgiczne
leczenie specjalistyczne
brak ankiety medycznej i badań
jedna składka z ochroną dla całej rodziny

Rezygnacja z ubezpieczenia GRUPA OTWARTA ADVISER - TUnŻ Warta S.A.
z minimum miesięcznym okresem wypowiedzenia,
po uprzednim pisemnym poinformowaniu Agencji Adviser.

SEBASTIAN SIENKIEWICZ
kom. 502-678-344
e-mail: s.sienkiewicz@adviser.org.pl

Zgłoś szkodę:
kom. 517-414-706
e-mail: szkody@adviser.org.pl

