Potrzebujesz
więcej informacji?

Kobieta 30 lat
singielka, aktywna
zawodowo, pracuje
w agencji reklamowej,
dużo podróżuje

Kobieta 50 lat
prowadzi własny
biznes, ma dorosłe
dzieci i czas
na realizację marzeń

www.ergohestia.pl

ERGO 4

Suma ubezpieczenia:

100 000 zł

Choroby
nowotworowe
Wariant
rozszerzony
Wariant
pełny

Składka miesięczna:

20 zł

Poważne zachorowanie

Chcesz się ubezpieczyć?
Skontaktuj się z nami:

Składka miesięczna:

Wariant
rozszerzony

25 zł
Składka miesięczna:

Wariant
pełny

40 zł

27 zł
Składka miesięczna:

40 zł
Składka miesięczna:

49 zł

pracuje w dużej firmie,
praca go pochłania,
dużo czasu przebywa
poza domem, często
podróżuje służbowo

Suma ubezpieczenia:

80 000 zł

Suma ubezpieczenia:

Składka miesięczna:

25 zł

Ubezpieczaj,
uświadamiaj

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie marketingowy oraz
nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
Służy wyłącznie celom informacyjnym.

Składka miesięczna:

30 zł
Składka miesięczna:

43 zł

UL/E4/PZ/2011

Wariant
pełny

Składka miesięczna:

Mężczyzna 45 lat

nauczyciel z powołania,
pasjonat historii, każdą
wolną chwilę aktywnie
spędza z synem

Wariant
rozszerzony

20 000 zł

Choroby
nowotworowe

Mężczyzna 35 lat

Choroby
nowotworowe

Suma ubezpieczenia:

40 000 zł

Choroby
nowotworowe
Wariant
rozszerzony
Wariant
pełny

Składka miesięczna:

32 zł
Składka miesięczna:

43 zł
Składka miesięczna:

54 zł

Global Doctors
– wariant podstawowy

Poważne zachorowanie
Każdego roku ponad 140 tys. Polaków dowiaduje się, że ma raka. Według prognoz do 2025 roku zachorowalność
na choroby onkologiczne wzrośnie o ponad 25 procent, a nowotwory staną się główną przyczyną zgonów w Polsce.
Bądź szybszy od choroby. Ubezpieczenie „Poważne zachorowanie” ERGO 4 ma na celu zapewnienie odpowiedniego
wsparcia finansowego na wypadek zdiagnozowania poważnej choroby.

Wiek wstępu do ubezpieczenia
Maksymalny wiek obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej
Zakres terytorialny (gdzie może odbywać się leczenie)

Wariant I

Wariant II

Wariant III

Nowotwór złośliwy (oraz wypłata 10% sumy ubezpieczenia w razie
wystąpienia nowotworu in–situ, nowotworu złośliwego prostaty
lub raka brodawkowatego tarczycy, które osiągnęły T1N0M0 wg
klasyfikacji TNM)

Karencja na zdarzenie niewynikające z NW

1.000.000 euro w całym życiu
Ubezpieczonego

2.000.000 euro w całym życiu
Ubezpieczonego

180 dni

90 dni

Opieka medyczna za granicą
Kontrola stanu zdrowia po zakończeniu leczenia
Pokrycie kosztów podróży i zakwaterowania za granicą dla
Ubezpieczonego i osoby towarzyszącej
Pokrycie kosztów medyczych, transportu medycznego, repatriacji zwłok
200 000 zł

Minimalny wiek objęcia ochroną ubezpieczeniową

18 lat

18 lat

18 lat

Maksymalny wiek objęcia ochroną ubezpieczeniową

64 lata

64 lata

64 lata

Maksymalny wiek obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej

70 lat

70 lat

70 lat

usługa poza zakresem ubezpieczenia

Świat bez Polski

Druga opinia medyczna

200 000 zł

usługa w zakresie ubezpieczenia

Świat bez Polski i USA

Poważne stany chorobowe (wymiana lub naprawa zastawek serca,
operacja pomostowania tętnic wieńcowych, operacja neurochirurgiczna,
przeszczepienie narządów od żywego dawcy, przeszczepienie
szpiku kostnego)

200 000 zł

•	Ochrona nawet do 70. roku życia

85 lat

Ciężka dysplazja przednowotworowa

Karencja na zdarzenie niewynikające z NW, trwająca 3 miesiące od
rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej

 rzy warianty ochrony: wyłącznie nowotwory bądź
T
dodatkowo 11 lub aż 49 poważnych chorób

85 lat

Nowotwór złośliwy w stadium przedinwazyjnym lub nowotwór in situ

38 zachorowań: choroba Parkinsona, niedokrwistość aplastyczna, śpiączka,
zakażenie wirusem HIV w wyniku transfuzji krwi, utrata słuchu, utrata kończyn,
zapalenie mózgu, bakteryjne zapalenie opon mózgowych, posocznica (sepsa),
łagodny guz mózgu, zespół rzekomoopuszkowy, ciężki uraz głowy, cukrzyca
typu I, neuroborelioza, uraz wielonarządowy, zaawansowane otępienie (w tym
choroba Alzheimera), utrata mowy, postępujący zanik mięśni,
pierwotne nadciśnienie płucne, choroba Crohna, przewlekła niewydolność
wątroby, choroba Creutzfeldta–Jakoba, piorunujące zapalenie wątroby,
postępująca twardzina układowa, wrzodziejące zapalenie jelita grubego,
operacja mózgu, postępujące porażenie nadjądrowe, pierwotne stwardnienie
boczne, kardiomiopatia, toczniowe zapalenie nerek, choroba Heinego–Medina,
ciężka postać reumatoidalnego zapalenia stawów, przewlekła niewydolność
oddechowa, miastenia, postępujące porażenie opuszkowe, stwardnienie
zanikowe boczne, łagodny guz rdzenia kręgowego, usunięcie płuca

•

Dorosły: 18-64 lat

Przeszczepienie szpiku kostnego, pod warunkiem, że jest związane
z nowotworem złośliwym

wzroku, paraliż, oparzenia, zawał serca, udar mózgu, operacyjne wykonanie
pomostów naczyniowych (by–pass), stwardnienie rozsiane, operacja aorty,
operacja zastawek serca

•	Wysoka suma ubezpieczenia – do 200 tys. zł.

Dorosły: 18-64 lat

Nowotwór złośliwy

11 zachorowań: przeszczepienie narządu, niewydolność nerek, utrata

Maksymalna suma ubezpieczenia

Sumy ubezpieczenia

Global Doctors
– wariant rozszerzony

•	
Podział chorób na grupy umożliwiający wielokrotne
wypłaty świadczeń w wysokości 100% sumy
ubezpieczenia (również za nowotwory)
•	
Brak limitu zdarzeń i maksymalnej sumy
wypłaconych świadczeń

Pokrycie kosztów leków po leczeniu za granicą (do 50.000 euro w całym
życiu Ubezpieczonego)
Dzienne świadczenie szpitalne za granicą (100 euro za dzień /
maksymalnie 60 dni)

•

 rganizacja i pokrycie kosztów leczenia w renomowanych
O
klinikach medycznych na całym świecie

•	
Organizacja i pokrycie kosztów transportu,
zakwaterowania dla Ubezpieczonego i osoby towarzyszącej

•	Dostęp do kilku tysięcy najlepszych
światowych specjalistów
•	Wysoka suma ubezpieczenia - do 2 mln euro
•	
Kompleksowa opieka w trakcie całego procesu leczenia

