
Wariant I Wariant II

Zgon Ubezpieczonego 50 000 zł 100 000 zł

Zgon Ubezpieczonego w wyniku NW* 50 000 zł 50 000 zł

Zgon Ubezpieczonego w wyniku 
wypadku komunikacyjnego** 50 000 zł 50 000 zł

Trwały uszczerbek na zdrowiu
500 zł  
za 1%  

uszczerbku

750 zł  
za 1%  

uszczerbku

Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku 
udaru mózgu lub zawału serca

125 zł  
za 1%  

uszczerbku

250 zł  
za 1%  

uszczerbku

Zgon małżonka/ konkubenta  
w wyniku NW 12 500 zł 25 000 zł

Zgon dziecka w wyniku NW 6 250 zł 12 500 zł

Zgon rodziców lub macochy/ojczyma 
Ubezpieczonego w wyniku NW 1 250 zł 2 500 zł

Zgon rodziców lub macochy/ojczyma 
małżonka Ubezpieczonego w wyniku NW 1 250 zł 2 500 zł

Poważne zachorowanie 2 500 zł 5 000 zł

Pobyt na OIOM
100 zł 

za 1 dzień 
pobytu

200 zł 
za 1 dzień 

pobytu

Pobyt w szpitalu  
w wyniku NW

50 zł  
za 1 dzień 

pobytu

100 zł  
za 1 dzień 

pobytu

Rehabilitacja Ubezpieczonego  
w wyniku NW 2 000 zł 2 000 zł

Wysokość składki miesięcznej 60 zł 100 zł

*  świadczenie płatne łącznie ze świadczeniem z tytułu zgonu Ubezpieczonego 
dla wariantu I - 100 000 zł 
dla wariantu II - 150 000 zł

**  świadczenie płatne łącznie ze świadczeniem z tytułu zgonu Ubezpieczonego 
oraz zgonu w wyniku NW komunikacyjnego  
dla wariantu I - 150 000 zł  
dla wariantu II - 200 000 zł

VIP zapewnia uniwersalne zabezpieczenie 
przyszłości.

Korzyści wynikające z ubezpieczenia to m.in:

na okres 36 miesięcy
Umowa zawierana

Brak obowiązkowych badań lekarskich

100 000 zł stanowiąca podstawę ustalania wysokości 
świadczeń
wypłata świadczenia w przypadku określonego  
wypadku może przekroczyć wartość 
sumy ubezpieczenia a nawet  
stanowić jej wielokrotność

Wysoka suma ubezpieczenia

połączony z wysokimi  
sumami ubezpieczenia

szeroki zakres ochrony 

dostarczenie do miejsca pobytu  
leków zaordynowanych przez lekarza 
prowadzącego ( w następstwie choroby 
lub w wyniku NW);

pokrycie kosztów leków dostarczonych  
do miejsca pobytu (w następstwie  
choroby lub w wyniku NW);

transport medyczny z miejsca zamieszkania do 
placówki medycznej oraz z placówki medycznej do 
miejsca zamieszkania;

pomoc domową oraz pielęgniarską;

rehabilitację;

wizytę lekarską i pielęgniarską w wyniku NW.

Ubezpieczenie to zawiera  
szeroki zakres usług 
asistance m. in.

Niniejszy materiał reklamowy nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 k.c. 
Przed zawarciem umowy należy szczegółowo zapoznać się z ogólnymi 
warunkami ubezpieczenia.


