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Kompozycja ekskluzywnych usług  
Oszczędność czasu 
Elastyczność i najwyższy standard obsługi 

 

 

Pakiet VIP ADVISER to: 

 

 wysoki poziom zabezpieczenia życia i zdrowia, 

 

 szeroki zakres świadczeń na wypadek poważnego  

zachorowania, 

 

 6 500 operacji i zabiegów chirurgicznych, 

 

 dzienne świadczenie szpitalne – płatne od pierwszego  

dnia nawet 500 zł, 

  

 dodatkowe świadczenie rehabilitacyjne po pobycie  

w szpitalu, 

 

 świadczenie za leczenie specjalistyczne – np. chemio- i 

radioterapia, dializoterapia, wszczepienie rozrusznika  

serca i inne, 

 

 bez ankiety medycznej i badań lekarskich. 
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ZDARZENIE UBEZPIECZENIOWE 

WYSOKOŚĆ 
CAŁKOWITEGO 
ŚWIADCZENIA 
DO WYPŁATY 

ŻYCIE 

Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy 400 000 zł 

Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego lub przy pracy 300 000 zł 

Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku 200 000 zł 

Zgon ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu  130 000 zł 

Zgon ubezpieczonego  100 000 zł 

WYPADEK 
Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW: za 1% trwałego uszczerbku  600 zł 

Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW: za 100% trwałego uszczerbku 60 000 zł 

ZDROWIE 

Poważne zachorowanie ubezpieczonego [27 chorób] 
1) nowotwór (guz) złośliwy,  
2) zawał serca,  

3) udar mózgu,  
4) operacja pomostowania naczyń wieńcowych,  
5) niewydolność nerek  
6) choroba Creutzfeldta Jakoba,  
7) zakażenie wirusem HIV w trakcie transfuzji krwi,  
8) zakażenie wirusem HIV w związku z wykonywanym zawodem,  
9) przeszczepianie narządów  
10) utrata wzroku,  
11) chorobę Parkinsona,  
12) ciężkie oparzenia,  
13) paraliż, 
14) utrata kończyn,   
15) utrata słuchu,  
16) utrata mowy,  
17) łagodny nowotwór mózgu,  
18) śpiączka,  
19) operacje aorty,  

20) choroba Alzheimera,  
21) schyłkowa niewydolność wątroby,  
22) operacja zastawek serca,  
23) stwardnienie rozsiane,  
24) schyłkowa niewydolność oddechowa,  
25) anemia aplastyczna,  
26) zapalenia mózgu,  
27) zapalenie opon rdzeniowo mózgowych 

20 000 zł 

Operacje chirurgiczne Kategoria 5 3 000 zł 

Kategoria 4 2 250 zł 

Kategoria 3 1 500 zł 

Kategoria 2 750 zł 

Kategoria 1 300 zł 

Leczenie specjalistyczne 5 000 zł 

SZPITAL 

Za pobyt ubezpieczonego w szpitalu spowodowany NW kom. w pracy Stawka dzienna 500 zł 

Za pobyt ubezpieczonego w szpitalu spowodowany NW w pracy Stawka dzienna 400 zł 

Za pobyt ubezpieczonego w szpitalu spowodowany NW komunikacyjnym Stawka dzienna 400 zł 

Za pobyt ubezpieczonego w szpitalu spowodowany NW - 

1-14 dni 
Stawka dzienna 

300 zł  

15-90 dni 
Stawka dzienna 

150 zł  

Za pobyt ubezpieczonego w szpitalu spowodowany chorobą  Stawka dzienna 150 zł 

Hospitalizacja ubezpieczonego od pierwszego dnia na OIOM Stawka dzienna 1000 zł 

Świadczenie rehabilitacyjne Stawka dzienna 50 zł 

Karta apteczna 300 zł 

 
SKŁADKA MIESIĘCZNA 125 zł 
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Pracujemy z Klientem dla Klienta. Jesteśmy 
obecni na rynku od 2000 roku. W oparciu 
o doświadczenie i najwyższe standardy 
zapewniamy bezpieczeństwo naszym Klientom. 
Proponujemy doradztwo dedykowane, opierające 
się na długofalowej współpracy, wyrażonej 
w MISJI NASZEJ FIRMY. Satysfakcja 
klienta to dla nas najważniejsza wartość. Jego 
dobro jest dla nas motywacją do działania 
i budowania dobrego wizerunku. 
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