Grupowe ubezpieczenie na życie Opiekun
dla Wojewódzkiego Niezależnego Samorządowego Związku
Zawodowego Policjantów Województwa Małopolskiego
Warunki Ogólne Opiekun PGO/2018/1 (PD201804)
Zasady przystąpienia
Do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby w wieku: od 16 do 69 lat.
Pracownik – zatrudniony na podstawie umowy o pracę, przystępujący do ubezpieczenia w dniu startu programu lub w jednym z trzech pierwszych
terminów liczonych od daty startu programu albo daty zatrudnienia zatrudnienia.
Małżonek/Partner Życiowy przystępujący do ubezpieczenia wraz z Pracownikiem lub w terminie późniejszym zgodnie z OWU.
Dorosłe dziecko przystępujące do ubezpieczenia wraz z Pracownikiem.
Pracownik, Małżonek/Partner Życiowy, Dorosłe dziecko w celu przystąpienia wypełnia Deklarację.

Zakres ochrony i wysokość wsparcia finansowego
Zdarzenia objęte ubezpieczeniem
(w rozumieniu warunków ogólnych ubezpieczenia Opiekun)

Wypłata
w przypadku
zdarzenia

Suma
ubezpieczenia

Kategoria 1

Wypłata
w przypadku
zdarzenia

Suma
ubezpieczenia

Kategoria 2

Wypłata
w przypadku
zdarzenia

Suma
ubezpieczenia

Kategoria 3

Śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego

140 000 zł

40 000 zł

175 000 zł

55 000 zł

215 000 zł

70 000 zł

Śmierć wskutek NW przy pracy

155 000 zł

55 000 zł

185 000 zł

65 000 zł

220 000 zł

75 000 zł

80 000 zł

40 000 zł

95 000 zł

40 000 zł

115 000 zł

40 000 zł

100 000 zł

60 000 zł

120 000 zł

65 000 zł

145 000 zł

70 000 zł

Śmierć Ubezpieczonego

40 000 zł

40 000 zł

55 000 zł

55 000 zł

75 000 zł

75 000 zł

Niezdolność do pracy wskutek NW

40 000 zł

40 000 zł

55 000 zł

55 000 zł

75 000 zł

75 000 zł

Śmierć wskutek zawału serca lub udaru mózgu powodującego
trwałe ubytki neurologiczne
Śmierć wskutek NW

Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW
za 1% uszczerbku

45 000 zł
450 zł

Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek zawału serca lub udaru mózgu
za 1% uszczerbku

55 000 zł
550 zł

40 000 zł

75 000 zł
750 zł

50 000 zł

60 000 zł

400 zł

500 zł

600 zł

600 zł-6 000 zł

6 000 zł 700 zł-7 000 zł

7 000 zł 1000 zł-10 000 zł

Zachorowanie na nowotwór złośliwy „RAKassistance”

zgodnie
z OWU

zgodnie
z OWU

Wystąpienie poważnego stanu chorobowego

4 000 zł

Przeprowadzenie postępowania medycznego

320 zł-4 000 zł

Poważne zachorowanie – wersja 3 (46 jednostek chorobowych)

5 000 zł
4 000 zł

5 000 zł
400 zł-5 000 zł

6 000 zł
5 000 zł

zgodnie z OWU
6 000 zł
480 zł-6 000 zł

10 000 zł
7 000 zł
6 000 zł

Leczenie szpitalne:
za każdy dzień
hospitalizacji,
która trwa
min. 4 dni,
do 14. dnia
wskutek

wypadku komunikacyjnego przy pracy

370 zł

400 zł

550 zł

wypadku komunikacyjnego

325 zł

350 zł

475 zł

nieszczęśliwego wypadku przy pracy

325 zł

350 zł

475 zł

nieszczęśliwego wypadku

280 zł

300 zł

400 zł

zawału serca lub udaru mózgu

135 zł

150 zł

225 zł

45 zł

50 zł

75 zł

900 zł

1 000 zł

1 500 zł

innych zdarzeń niż wymienione
powyżej

za każdy dzień
nieszczęśliwego wypadku
hospitalizacji,
od 15. do wyczerpania
sumy ubezpieczenia
bez względu na przyczynę
wskutek
Pobyt na OIT podczas hospitalizacji – dodatkowo

9 000 zł
(metoda
54 zł progresywna)
10 000 zł
(wskutek NW)
95 zł

Świadczenie szpitalne „Zdrowe Życie” – wariant II
za każdy 1% stawki procentowej przypisanej zdarzeniu
ubezpieczeniowemu w wykazie będącym załącznikiem do OWU

5 000 zł
50 zł

Świadczenie szpitalne „Zdrowe Życie” – świadczenie lekowe
za każdy 1% stawki procentowej przypisanej dodatkowemu
zdarzeniu ubezpieczeniowemu typu 2 w wykazie będącym
załącznikiem do OWU

10 000 zł
(metoda
60 zł progresywna)
10 000 zł
(wskutek NW)
100 zł

6 000 zł
60 zł

5 000 zł
50 zł

15 000 zł
(metoda
90 zł progresywna)
10 000 zł
(wskutek NW)
125 zł

7 000 zł
70 zł

6 000 zł
60 zł

7 000 zł
70 zł

Śmierć małżonka wskutek NW

40 000 zł

30 000 zł

50 000 zł

35 000 zł

60 000 zł

45 000 zł

Śmierć małżonka

10 000 zł

10 000 zł

15 000 zł

15 000 zł

15 000 zł

15 000 zł

Śmierć rodzica (w tym rodzica małżonka)

1 800 zł

1 800 zł

2 200 zł

2 200 zł

2 800 zł

2 800 zł

Śmierć dziecka

4 000 zł

4 000 zł

5 000 zł

5 000 zł

6 000 zł

6 000 zł

Osierocenie dziecka (dziecko do 25. roku życia)

5 000 zł

5 000 zł

5 000 zł

5 000 zł

5 000 zł

5 000 zł
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Urodzenie martwego dziecka

4 000 zł

Poronienie

4 000 zł

400 zł

5 000 zł
500 zł

6 000 zł

5 000 zł

600 zł

6 000 zł

Poważne zachorowanie dziecka (20 jednostek chorobowych)

5 000 zł

5 000 zł

5 000 zł

5 000 zł

5 000 zł

5 000 zł

Urodzenie się dziecka

1 300 zł

1 300 zł

1 500 zł

1 500 zł

1 800 zł

1 800 zł

Assistance – wariant II
Indywidualna kontynuacja ubezpieczenia
Miesięczny koszt ochrony

tak

tak

tak

58 zł

69 zł

90 zł

Pakiet rodzinny

Zdarzenia objęte ubezpieczeniem
(w rozumieniu warunków ogólnych Opiekun)

Dodatkowa wypłata
w przypadku zdarzenia

Śmierć dziecka wskutek NW

Podstawa naliczania kosztu ochrony
- suma ubezpieczenia

2 000 zł

2 000 zł

Trwały uszczerbek na zdrowiu dziecka wskutek NW

10 000 zł

za każdy 1% uszczerbku

100 zł

Leczenie szpitalne dziecka – za każdy dzień hospitalizacji, do 14. dnia:

6 000 zł

wskutek nieszczęśliwego wypadku

60 zł

wskutek choroby

36 zł

Leczenie szpitalne dziecka – za każdy dzień hospitalizacji,
od 15. do 180. dnia:

30 zł

Świadczenie szpitalne dla dziecka „Zdrowe Życie”

5 000 zł

za każdy 1% stawki procentowej przypisanej zdarzeniu
ubezpieczeniowemu w wykazie będącym załącznikiem do OWU

50 zł
11 zł

Miesięczny koszt ochrony

Lista poważnych chorób objętych ochroną (dotyczy Uczestnika)
1. Amputacja kończyn
2. Angioplastyka naczyń wieńcowych
3. Bakteryjne zapalenie mózgu lub opon mózgowordzeniowych (pełna definicja w OWU)

4.
5.
6.
7.
8.

Całkowita i nieodwracalna utrata wzroku
Całkowita i nieodwracalna utrata mowy
Całkowita i nieodwracalna utrata słuchu
Choroba Alzheimera (pełna definicja w OWU)
Choroba Creutzfeldta-Jacoba (pełna definicja
w OWU)

9. Choroba Leśniowskiego-Crohna (pełna definicja
w OWU)

10. Choroba neuronu ruchowego (stwardnienie
zanikowe boczne) (pełna definicja w OWU)

11. Choroba Parkinsona (pełna definicja w OWU)
12. Ciężka sepsa (posocznica)
13. Dystrofia mięśniowa (pełna definicja w OWU)
14. Gruźlica leczona szpitalnie
15. Infekcyjne zapalenie wsierdzia
16. Łagodny nowotwór mózgu (pełna definicja

17. Niedokrwistość aplastyczna (aplazja szpiku)
18. Nowotwór złośliwy w stadium inwazyjnym
19. Nowotwór złośliwy w stadium przedinwazyjnym
20. Operacja aorty
21. Operacja mózgu
22. Operacja tętnicy płucnej
23. Operacja zastawek serca
24. Pomostowanie aortalno wieńcowe (bypass)
25. Porażenie kończyn (pełna definicja w OWU)
26. Postępująca twardzina układowa (uogólniona
sklerodermia)

27. Postępujące porażenie nadjądrowe
28. Pourazowe uszkodzenie mózgu (pełna definicja
w OWU)

29. Przeszczep narządów
30. Ropień mózgu skutkujący drenażem przez

33. Schyłkowa niewydolność oddechowa
34. Schyłkowa niewydolność wątroby
35. Stwardnienie rozsiane powodujące trwałe ubytki
neurologiczne

36. Śpiączka powodująca trwałe ubytki
neurologiczne

37. Tężec leczony szpitalnie
38. Toczeń rumieniowaty układowy (SLE)
39. Udar mózgu powodujący trwałe ubytki
neurologiczne

40. Usunięcie płuca (pneumonektomia)
41. Wirusowe zapalenie mózgu
42. Wrzodziejące zapalenie jelita grubego
skutkujące jego usunięciem

43. Wścieklizna
44. Zakażenie wirusem HIV/zespół nabytego

upośledzenia odporności (AIDS) w wyniku
przetoczenia krwi lub preparatów
krwiopochodnych

kraniotomię

31. Rozległe oparzenie
32. Schyłkowa niewydolność nerek

w OWU)

45. Zator tętnicy płucnej leczony operacyjnie
46. Zawał serca

Lista poważnych chorób objętych ochroną (dotyczy dziecka Uczestnika)
1. Bakteryjne Zapalenie Mózgu lub Opon Mózgowo-Rdzeniowych

11. Pourazowe Uszkodzenie Mózgu

2. Bakteryjne Zapalenie Wsierdzia

12. Przeszczep Narządów

3. Ciężka Sepsa (Posocznica)

13. Ropień Mózgu z Utrzymującymi się Ubytkami Neurologicznymi

4. Cukrzyca typu 1 (insulinozależna)

14. Rozległe Oparzenie

5. Łagodny Nowotwór Mózgu

15. Schyłkowa Niewydolność Wątroby

8. Niedokrwistość Aplastyczna (Aplazja Szpiku)

16. Śpiączka

7. Niewydolność Nerek

17. Tężec

8. Nowotwór Złośliwy

18. Wirusowe Zapalenie Mózgu

9. Nowotwór Złośliwy o Niskim Stopniu Zaawansowania
i/lub Inwazyjności

19. Wścieklizna
20. Zakażenie Wirusem HIV/Zespół Nabytego Upośledzenia Odporności (AIDS)
w wyniku Przetoczenia Krwi lub Preparatów Krwiopochodnych

10. Operacja Mózgu

2

Świadczenie szpitalne „Zdrowe Życie” – wariant II
Leczone w warunkach szpitalnych następujące choroby:
choroby układu nerwowego - 41 świadczeń
choroby narządu wzroku - 27 świadczeń

Kategoria I

Kategoria II

Kategoria III

200 zł - 2 500 zł

240 zł - 3 000 zł

280 zł - 3 500 zł

50 zł - 700 zł

60 zł - 840 zł

70 zł - 980 zł

choroby otolaryngologiczne - 29 świadczeń

50 zł - 1 400 zł

60 zł - 1 680 zł

70 zł - 1 960 zł

choroby układu oddechowego - 36 świadczeń

100 zł - 5 000 zł

120 zł - 6 000 zł

140 zł - 7 000 zł

choroby układu krążenia - 40 świadczeń

100 zł - 5 000 zł

120 zł - 6 000 zł

140 zł - 7 000 zł

choroby układu pokarmowego - 74 świadczenia

100 zł - 5 000 zł

120 zł - 6 000 zł

140 zł - 7 000 zł

choroby narządu ruchu - 86 świadczeń

100 zł - 2 300 zł

120 zł - 2 760 zł

140 zł - 3 220 zł

choroby skóry - 19 świadczeń

100 zł - 1 200 zł

120 zł - 1 440 zł

140 zł - 1 680 zł

choroby endokrynologiczne - 8 świadczeń

300 zł - 1 150 zł

360 zł - 1 380 zł

420 zł - 1 610 zł

choroby układu moczowego - 22 świadczenia

100 zł - 2 400 zł

120 zł - 2 880 zł

140 zł - 3 360 zł

choroby męskich narządów płciowych - 16 świadczeń

100 zł - 750 zł

120 zł - 900 zł

140 zł - 1 050 zł

choroby żeńskich narządów płciowych - 22 świadczenia

100 zł - 850 zł

120 zł - 1 020 zł

140 zł - 1 190 zł

choroby hematologiczne - 7 świadczeń

300 zł - 4 000 zł

360 zł - 4 800 zł

420 zł - 5 600 zł

traumatologia - 17 świadczeń

200 zł - 2 850 zł

240 zł - 3 420 zł

280 zł - 3 990 zł

1 300 zł - 1 600 zł

1 560 zł - 1 920 zł

1 820 zł - 2 240 zł

900 zł - 1 500 zł

1 080 zł - 1 800 zł

1 260 zł - 2 100 zł

Postępowanie medyczne zastosowane w leczeniu operacyjnym, za wyjątkiem
operacyjnego leczenia nowotworu złośliwego

150 zł

180 zł

210 zł

Postępowanie medyczne zastosowane w leczeniu zachowawczym, za
wyjątkiem zachowawczego leczenia nowotworu złośliwego

300 zł

360 zł

420 zł

Postępowanie medyczne zastosowane w leczeniu nowotworu złośliwego

1 000 zł

1 200 zł

1 400 zł

Zakwalifikowanie ubezpieczonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia do
onkologicznego programu zdrowotnego albo programu chemioterapii
niestandardowej

5 000 zł

6 000 zł

7 000 zł

choroba zwyrodnieniowa stawu leczona endoprotezoplastyką całkowitą
- 4 świadczenia
świadczenia ryczałtowe (typ 1):
- przeprowadzona w warunkach stacjonarnych rehabilitacja kardiologiczna
albo neurologiczna
- chemioterapia albo radioterapia albo dializoterapia
Świadczenie lekowe

Świadczenia opiekuńcze assistance – dodatkowe korzyści
Assistance – wariant II

Opis

Nieszczęśliwy wypadek
lub nagłe zachorowanie

- wizyta lekarska (maks. 3 x w ciągu roku z tytułu nagłego zachorowania)
- transport medyczny do lub z placówki medycznej oraz między placówkami medycznymi
- opieka pielęgniarki w szpitalu – limit 300 zł
- opieka nad dziećmi, osobami niepełnosprawnymi w czasie hospitalizacji Ubezpieczonego
- opieka nad zwierzętami domowymi w czasie hospitalizacji Ubezpieczonego – limit 800 zł
- organizacja lub pokrycie kosztów pobytu rodzica w szpitalu w razie zachorowania lub wypadku dziecka – limit 500 zł
-o
 pieka nad dzieckiem w razie zachorowania lub wypadku w sytuacji, gdy rodzic nie może korzystać ze zwolnienia
lekarskiego (2 razy w ciągu roku) – maks. przez 2 dni
- pomoc medyczna za granicą – organizacja i pokrycie kosztów 1 wizyty lekarskiej – 1 wizyta maks. do 200 euro

Nieszczęśliwy wypadek

- wizyta pielęgniarki
- opieka domowa po min. trzydniowej hospitalizacji
- dostarczenie leków zaleconych przez lekarza – limit 800 zł
- wypożyczenie lub zakup sprzętu rehabilitacyjnego – limit 800 zł
- dostarczenie sprzętu rehabilitacyjnego – limit 800 zł
- szybka organizacja rehabilitacji – limit 1500 zł

Narodziny dziecka

- pomoc pielęgniarki przy opiece nad nowo narodzonym dzieckiem – instruktaż – limit 200 zł

Trudna sytuacja losowa (zgon małżonka,
dziecka, rodzica, poważne zachorowanie)

- pomoc psychologa

Pogorszenie zdrowia w wyniku utraty pracy

- pomoc psychologa – limit 500 zł
- pomoc w poszukiwaniu pracy – pakiet informacyjny
- infolinia pracownicza

Na życzenie Ubezpieczonego

- transport rodzica Ubezpieczonego na wizytę kontrolną + osobisty asystent – 1 raz w roku
- zdrowotne usługi informacyjne np. na temat badań, działania leków
- telefoniczna konsultacja lekarska
- infolinia „Baby Assistance”
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Jak przystąpić do ubezpieczenia
Zapoznaj się z ofertą
i odbierz OWU

Wypełnij i podpisz
deklarację

Przekaż deklarację
do działu kadr

Odbierz dokumenty
uczestnictwa

Jak wnioskować o wypłatę świadczeń
• W Dziale Personalnym w zakładzie pracy (jak do tej pory)
• W serwisie dla Klientów MojaAviva (zamieszczonym na www.aviva.pl) można wnioskować o wypłatę świadczenia z tytułu narodzin dziecka
i śmierci bliskich
• Mailowo – wysyłając skany wniosków wraz z wymaganymi dokumentami na adres bok@aviva.pl (w tytule „Dział Obsługi Roszczeń”)
• Listownie – wysyłając wniosek o wypłatę świadczenia wraz z wymaganymi dokumentami na adres:
Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA
ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa
• Telefonicznie w przypadku urodzenia dziecka, śmierci rodzica lub śmierci rodzica małżonka – dwoniąc pod numer +48 22 557 44 44
w godzinach 8.00 - 20.00
Niezbędne dokumenty i dane – w razie:
urodzenia dziecka

śmierci rodzica

śmierci rodzica małżonka

• numer polisy

• numer polisy

• numer polisy

• odpis skróconego aktu urodzenia
dziecka

• odpis skróconego aktu zgonu rodzica

• odpis skróconego aktu zgonu
rodzica małżonka

• numer PESEL urodzonego dziecka

• dowód osobisty Uczestnika

• dowód osobisty Uczestnika
• numer konta bankowego, na który ma
być wypłacone świadczenie

• numer PESEL zmarłego rodzica
• numer konta bankowego, na który ma
być wypłacone świadczenie

• numer PESEL zmarłego
rodzica małżonka
• odpis skróconego aktu małżeństwa
• dowód osobisty Uczestnika
• numer konta bankowego, na który ma
być wypłacone świadczenie

Informacje o zakresie i warunkach ubezpieczenia
We wszystkich sprawach związanych z warunkami programu, realizacją umowy oraz w przypadku ewentualnych zastrzeżeń pomocy udzieli
Państwu:

1. Biuro Avivy
Danuta Równiak
tel. 605 737 925
e-mail: rowniak.danuta@aviva.com.pl
2. na terenie zakładu pracy – Dział Personalny

Materiał został przygotowany dla grupy min. 1000 osób.

Prezentowana umowa jest Grupowym Ubezpieczeniem na Życie Opiekun, którego stroną jest Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA (Towarzystwo). Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter
informacyjny, przybliżający w sposób ogólny charakter oraz zakres ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres ww. ubezpieczenia regulują ogólne
warunki ubezpieczenia (OWU) i załączniki do tego dokumentu, w których znajdują się postanowienia dotyczące m.in. składek i opłat, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa oraz
zasad obliczania i warunków wypłaty świadczeń ubezpieczeniowych. Zakres ww. ubezpieczenia może zostać rozszerzony o ubezpieczenie dodatkowych ryzyk, których warunki, w tym składki i opłaty,
regulują odrębne warunki ogólne ubezpieczenia danego ryzyka. Wszystkie dokumenty dostępne na www.aviva.pl. Ponadto wszelkie informacje w powyższym zakresie można uzyskać, dzwoniąc do
Telecentrum (22 557 44 44) oraz u agentów ubezpieczeniowych Towarzystwa.

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA
ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa
tel. +48 22 557 44 44
e-mail: bok@aviva.pl, www.aviva.pl

