
Grupowe Ubezpieczenie na Życie

"Razem dla siebie"

Witam,

mając świadomość, jak ważne jest życie i zdrowie - zarówno nas samych, jak i tych, którzy nas 

otaczają i często pracują na wspólny sukces firmy - pragnę przedstawić propozycję podjęcia 

rozmów na temat grupowego ubezpieczenia w Nationale Nederlanden. 

Ubezpieczenie jest odpowiedzią na podstawowe potrzeby zabezpieczenia, wynikające z

załączam także:

• informacje o zakresie ochrony i wysokościach świadczeń wynikających z ubezpieczenia,

• informacje uzupełniające do przedstawionej propozycji.

Satysfakcja Klienta jest miarą naszego sukcesu, a rozmowa - pierwszym krokiem w tym kierunku. 

Dlatego w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących propozycji grupowego ubezpieczenia, 

zachęcam do kontaktu – chętnie  omówię szczegóły w czasie spotkania.

Pozdrawiam serdecznie i zachęcam do zapoznania się z załączonymi dokumentami.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego

odpowiedzialnego prowadzenia biznesu. Propozycja została przygotowana specjalnie dla Państwa w oparciu o 

wieloletnią praktykę naszej firmy i otwartość na nowatorskie rozwiązania. Wraz z nią 



Dokument zawierający informacje o umowie ubezpieczenia

Ogólna charakterystyka ubezpieczenia.

Cel Produktu

Opis korzyści

• świadczenie z tytułu śmierci pracownika (umowa główna),

Odstąpienie od 

umowy/ rozwiązanie 

• Pracodawca może odstąpić od Umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni lub 7 dni 

jeśli jest osobą prawną.

• Umowa zostaje rozwiązana na wniosek pracodawcy z końcem okresu 

rozliczeniowego (tj. kolejnego dnia wymagalności składki) po dostarczeniu 

oświadczenia o wypowiedzeniu umowy na 14 dni przed zakończeniem okresu 

rozliczeniowego. Rozwiązując umowę ubezpieczenia, rozwiązują się także umowy 

dodatkowe.

Indywidualna 

kontynuacja

W przypadku ubezpieczonego w stosunku, do którego ochrona z tytułu grupowego 

ubezpieczenia na życie wygasła z powodu rozwiązania stosunku prawnego łączącego 

go z pracodawcą lub rozwiązania umowy grupowego ubezpieczenia na życie istnieje 

możliwość dożywotniego kontynuowania ubezpieczenia grupowego.

• świadczenia związane ze skutkami nieszczęśliwych wypadków, w tym uszczerbku na 

zdrowiu, niezdolności do pracy, trwałego inwalidztwa z dowolnej przyczyny;

oraz stanowiące finansowe zabezpieczenie pracownika i jego rodziny w razie 

nieprzewidzianych zdarzeń.

Kto może być 

ubezpieczony

• Ubezpieczenie obejmuje pracodawcę (będącego osobą fizyczną) i pracowników w 

wieku od 15 do 74 lat. (walidacja na sumę ponad 300 000 PLN, wtedy do 69 lat.)
• Dodatkowo ubezpieczeniem mogą być objęci małżonkowie, partnerzy i pełnoletnie 

dzieci pracowników, którzy przystąpią do ubezpieczenia.

Ile trwa ubezpieczenie

• Ubezpieczenie grupowe Nationale Nederlanden to umowa rocznie odnawialna, z 

możliwością indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia przez pracownika po ustaniu 

zatrudnienia u pracodawcy będącego ubezpieczającym.

Ubezpieczyciel Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A

• Celem produktu jest zabezpieczenie finansowe na wypadek utraty życia i zdrowia 

pracowników oraz ich najbliższej rodziny.

• Ubezpieczenie jest przeznaczone dla firm od 2 pracowników. Ubezpieczenie można 

skonfigurować spośród 42 dostępnych umów dodatkowych związanych z ochroną 

życia, zdrowia ubezpieczonego oraz jego rodziny.

Kompleksowe ubezpieczenie życia i zdrowia pracownika zawierające:

• świadczenia związane z poważnym zachorowaniem, pobytem w szpitalu i 

rekonwalescencją, 



Szczegółowe informacje dotyczące Umowy ubezpieczenia oraz Umów dodatkowych wymienione poniżej, 

zostały zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU):

• dzień rozpoczęcia i dzień zakończenia ochrony ubezpieczeniowej,

• zakres terytorialny ochrony ubezpieczeniowej,

• wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela,

• obowiązki Ubezpieczającego, Ubezpieczonego oraz Uprawnionego,

• sposób rozwiązania umowy. 

Rodzaj ubezpieczenia Dział I, grupa 1 - Ubezpieczenie na życie oraz grupa 5 - Ubezpieczenia wypadkowe i 

chorobowe stanowiące uzupełnienie ubezpieczenia na życie.



Data przygotowania oferty: 2018-11-26

Data obowiązywania oferty: 2019-02-25

Informację sporządzono w oparciu o OWU TRM17/2/2017

Przyjęte kryterium uprawnienia:

Liczba uprawnionych pracowników zgodnie z kryterium uprawnienia:

Liczba pracowników przystępujących do ubezpieczenia:

Częstotliwość opłacania składki: miesięczna

Tabela z zakresem ochrony, sumami ubezpieczenia i wysokościami świadczeń.

Wariant I

ZDARZENIE UBEZPIECZENIOWE
WYSOKOŚĆ 

ŚWIADCZENIA

SUMA 

UBEZPIECZENIA
SKŁADKA

ŻYCIE UBEZPIECZONEGO

Śmierć Ubezpieczonego (MAIN) 34 000,00 zł 34 000,00 zł 8,27 zł

Śmierć Ubezpieczonego wskutek NW (ADR17)

Na wysokość świadczenia, składają się sumy ubezpieczenia z tytułu umów: Śmierć Ubezpieczonego oraz Śmierć 

Ubezpieczonego w wyniku NW

74 800,00 zł 40 800,00 zł 0,46 zł

Śmierć Ubezpieczonego wskutek Wypadku komunikacyjnego (ADT17)

Na wysokość świadczenia, składają się sumy ubezpieczenia z tytułu umów: Śmierć Ubezpieczonego, Śmierć 

Ubezpieczonego w wyniku NW oraz Śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego

108 800,00 zł 34 000,00 zł 0,24 zł

Śmierć Ubezpieczonego wskutek Wypadku przy pracy (WADR17)

Na wysokość świadczenia, składają się sumy ubezpieczenia z tytułu umów: Śmierć Ubezpieczonego, Śmierć 

Ubezpieczonego w wyniku NW oraz Śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku przy pracy

88 800,00 zł 14 000,00 zł 0,05 zł

Śmierć Ubezpieczonego spowodowaną zawałem serca lub udarem mózgu (HSDR17)

Na wysokość świadczenia, składają się sumy ubezpieczenia z tytułu umów: Śmierć Ubezpieczonego oraz Śmierć 

Ubezpieczonego spowodowaną zawałem serca lub udarem mózgu

48 000,00 zł 14 000,00 zł 0,71 zł

 

Zakres Ochrony ubezpieczeniowej                        

Informacja o sumach ubezpieczenia i świadczeniach dla zdarzeń przewidzianych w umowie głównej i umowach dodatkowych.

określone w Informacjach uzupełniających

określone w Informacjach uzupełniających

określone w Informacjach uzupełniających



Śmierć Ubezpieczonego wskutek Wypadku przy pracy w Wypadku komunikacyjnym
Na wysokość świadczenia, składają się sumy ubezpieczenia z tytułu umów: Śmierć Ubezpieczonego, Śmierć Ubezpieczonego w wyniku 

NW, Śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego oraz Śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku przy pracy

122 800,00 zł

ZDROWIE UBEZPIECZONEGO

Rekonwalescencja Ubezpieczonego (CDB17) 20,00 zł 20,00 zł 0,47 zł

Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego spowodowany NW (LHB17) 70 000,00 zł 70 000,00 zł 6,19 zł
 za 1% uszczerbku 700,00 zł

Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego spowodowany zawałem serca lub udarem mózgu (LHSD17) 25 000,00 zł 25 000,00 zł 0,20 zł

 za 1% uszczerbku 250,00 zł

Niezdolność Ubezpieczonego do pracy (TPD17) 68 000,00 zł 68 000,00 zł 2,07 zł

Poważne zachorowanie Ubezpieczonego - wariant pełny 42 jednostki chorobowe (CIB17_C) 4 100,00 zł 4 100,00 zł 2,43 zł

Operacja Ubezpieczonego spowodowana NW lub chorobą (MSR17_A+) 4 000,00 zł 4 000,00 zł 6,80 zł

Ubezpieczenie Lekowe (MCR17) 140,00 zł 140,00 zł 1,55 zł

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu (HDB17) 41,00 zł 2,48 zł
spowodowany NW od 1 do 14 dnia 164,00 zł
 spowodowany NW powyżej 14 dni 

Na wysokość dziennego świadczenia składają się dzienne świadczenia szpitalne z tytułu umów: Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu oraz Pobyt 

Ubezpieczonego w szpitalu wskutek NW
164,00 zł

pobyt na OIOM spowodowany chorobą 82,00 zł
 Spowodowany chorobą od 1 do 14 dnia 41,00 zł

spowodowany chorobą powyżej 14 dni

Dzienne świadczenie szpitalne
41,00 zł

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu spowodowany zawałem serca lub udarem mózgu (HSHDB17) 20,00 zł 0,04 zł

od 1 do 14 dnia 61,00 zł
powyżej 14 dni 61,00 zł
pobyt na OIOM

Na wysokość dziennego świadczenia składają się dzienne świadczenia szpitalne z tytułu umów: Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu oraz Pobyt 

Ubezpieczonego w szpitalu wskutek zawału serca lub udaru mózgu
122,00 zł

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu spowodowany NW (AHDB17) 41,00 zł 1,39 zł

od 1 do 14 dnia 164,00 zł
powyżej 14 dni 164,00 zł
pobyt na OIOM

Na wysokość dziennego świadczenia składają się dzienne świadczenia szpitalne z tytułu umów: Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu oraz Pobyt 

Ubezpieczonego w szpitalu wskutek NW
164,00 zł

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek Wypadku komunikacyjnego (ATHDB17) 20,00 zł 0,03 zł

od 1 do 14 dnia 204,00 zł
powyżej 14 dni 204,00 zł
pobyt na OIOM

Na wysokość dziennego świadczenia składają się dzienne świadczenia szpitalne z tytułu umów: Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu oraz Pobyt 

Ubezpieczonego w szpitalu wskutek wypadku komunikacyjnego
204,00 zł

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek Wypadku przy pracy (WAHDB17) 20,00 zł 0,05 zł

od 1 do 14 dnia 204,00 zł
powyżej 14 dni 204,00 zł
pobyt na OIOM

Na wysokość dziennego świadczenia składają się dzienne świadczenia szpitalne z tytułu umów: Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu oraz Pobyt 

Ubezpieczonego w szpitalu wskutek wypadku przy pracy
204,00 zł



Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu spowodowany wypadkiem przy pracy w wypadku komunikacyjnym

od 1 do 14 dnia 244,00 zł
powyżej 14 dni 244,00 zł

pobyt na OIOM

Na wysokość dziennego świadczenia składają się dzienne świadczenia szpitalne z tytułu umów: Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu, Pobyt 

Ubezpieczonego w szpitalu wskutek wypadku komunikacyjnego oraz Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek wypadku przy pracy

244,00 zł

UBEZPIECZENIE CZŁONKÓW RODZINY

Śmierć Małżonka (DSB17) 7 000,00 zł 7 000,00 zł 2,24 zł

Śmierć Małżonka wskutek NW (SADR17)

Na wysokość świadczenia, składają się sumy ubezpieczenia z tytułu umów: Śmierć Małżonka oraz Śmierć 

Małżonka wskutek NW

21 000,00 zł 14 000,00 zł 0,11 zł

Śmierć Małżonka wskutek wypadku komunikacyjnego (SADT17)

Na wysokość świadczenia, składają się sumy ubezpieczenia z tytułu umów: Śmierć Małżonka, Śmierć Małżonka 

wskutek NW oraz Śmierć Małżonka wskutek wypadku komunikacyjnego

21 000,00 zł

Śmierć rodzica lub śmierć rodzica Małżonka (DPB17) 1 020,00 zł 1 020,00 zł 6,52 zł

Śmierć rodzica lub śmierć rodzica Małżonka wskutek NW (ADPB17)

Na wysokość świadczenia, składają się sumy ubezpieczenia z tytułu umów: Śmierć Rodzica lub Śmierć Rodzica 

Małżonka oraz Śmierć Rodzica lub Śmierć Rodzica Małżonka wskutek NW

2 120,00 zł 1 100,00 zł 0,03 zł

Narodziny Dziecka (BCB17) 1 020,00 zł 1 020,00 zł 2,22 zł

Osierocenie Dziecka (OCB17) 4 100,00 zł 4 100,00 zł 0,29 zł

Śmierć Dziecka (DCB17) 4 100,00 zł 4 100,00 zł 0,16 zł

SKŁADKA ZA OSOBĘ: 45,00 zł

Przedstawiona kalkulacja ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Warunkiem rozpoczęcia 

odpowiedzialności Nationale-Nederlanden jest przystąpienie do ubezpieczenia minimum pracowników określone w Informacjach Uzupełniających spośród 

wszystkich uprawnionych do ubezpieczenia. Na wysokość świadczenia składają się sumy ubezpieczenia z tytułu umów obejmujących swoim zakresem dane zdarzenie 

wynikające z OWU. Sumy wymienionych świadczeń nie kumulują się.

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje Umów dodatkowych/Wariantów, których kody wymieniono poniżej. Szczegółowy opis Umów dodatkowych został zawarty 

w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

PDR, CIB_A, CIB_B, SCIB_A, SCIB_B, CCIB_A, SBB, HCB, SHDB, SAHDB, CHDB, CAHDB, MSR, SLHB, SADT, PDR+, STB, SSB, CIB_D, SCIB_C, SCIB_D, CCB, SCCB, , IPB_A, 

IPB_B, CLHB, MSR_2+, LHBH, HDBH, CCBH, 



4.      Ankiety medyczne, karencje i limit automatycznej akceptacji

Zasady określające ankiety medyczne oraz karencje przedstawione są w załączniku "Underwriting Karencje i 

ankieta medyczna".

Limit automatycznej akceptacji (FCL) wynosi 34000 PLN. 

Przystępujący, których suma ubezpieczenia na umowie głównej przekracza wartość limitu automatycznej 

akceptacji, zobowiązani są przejść weryfikację medyczną.

3.      Czy oferta przewiduje podział na podgrupy?

Oferta zakłada funkcjonowanie jednego wariantu.

2.      Jaki jest wymagany minimalny udział osób przystępujących do ubezpieczenia?

Oferta została skalkulowana w oparciu o dane otrzymane od klienta, przy założeniu, że w zakładzie pracy 

uprawnionych do ubezpieczenia jest 1381 Pracowników a do ubezpieczenia przystąpi 70 % uprawnionych 

pracowników (tj. 971 os.) zgodnie z kryterium uprawnienia określonym w punkcie 1.

1.      Do kogo kierowana jest oferta ubezpieczenia?

Oferta jest kierowana do pracowników zatrudnionych na podstawie:

-         umowy o pracę

Informacje uzupełniające



6.      Zasady indywidualnej kontynuacji

W przypadku ubezpieczonego w stosunku, do którego ochrona z tytułu grupowego ubezpieczenia na życie 

wygasła z powodu rozwiązania stosunku prawnego łączącego go z pracodawcą lub rozwiązania umowy 

grupowego ubezpieczenia na życie istnieje możliwość dożywotniego kontynuowania ubezpieczenia grupowego.

a.     Wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności w związku z chorobami lub stanami chorobowymi, które 

zaistniały przed datą odpowiedzialności Nationale-Nederlanden, a które spowodowały zaistnienie zdarzenia 

objętego ochroną ubezpieczeniową, w przypadku Ubezpieczonego kontynuującego umowę ubezpieczenia 

grupowego u Ubezpieczającego z zachowaniem jej ciągłości, nie będzie miało zastosowania.

5.      Czy w ofercie zastosowano szczególne postanowienia rozszerzające odpowiedzialność Towarzystwa?

Niezależnie od powyższego weryfikacją medyczną objęci będą również Małżonkowie, Partnerzy i Pełnoletnie 

Dzieci oraz osoby zatrudnione w oparciu o umowę zlecenia i umowę o współpracy, zgodnie z tabelą karencji i 

ankiet medycznych załączoną do oferty ubezpieczenia. W przypadku wymienionych osób wartość 

współczynnika FCL wynosi 500 PLN.

Osoby przechodzące weryfikację medyczną, do czasu jej zakończenia, mogą zostać objęte ochroną tymczasową 

z sumami ubezpieczenia do poziomu wartości Limitu automatycznej akceptacji (z wyjątkiem umów związanych 

z pobytem w szpitalu i umów z kategorii Ubezpieczenie członków rodziny, dla których limit automatycznej 

akceptacji wynosi 500 PLN).

Umowy z kategorii Życie ubezpieczonego związane z nieszczęśliwym wypadkiem nie są limitowane. 



FAZA I FAZA II FAZA III FAZA IV

40 000 20 000 15 000 8 000

40 000 20 000 15 000 8 000

40 000 20 000 15 000

40 000 20 000

40 000 20 000 15 000 10 000

40 000 20 000

40 000 20 000 15 000

10 000 4 500 3 000

15 000 10 000 9 000 8 000

15 000 10 000 9 000 8 000

3 000 1 200 500

1 500 800

5 000 3 000

5 000 3 000

2 500 1 200

75 40

10 000 5 000

3 000 1 500

3 000 1 500

  Operacja ubezpieczonego

  Operacja Ubezpieczonego wskutek NW

75 40

  nieszczęśliwym wypadkiem powyżej 14 dni

  Niezdolność Ubezpieczonego do pracy

  Narodzenie dziecka

  Osierocenie dziecka

  Śmierć dziecka

  Martwe narodzenie dziecka

  Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu

  Pobyt ubezpieczonego w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym 

  Trwała całkowita niezdolność do pracy

  Stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW

  Poważne zachorowania Ubezpieczonego

  Śmierć Małżonka

  Śmierć Małżonka spowodowana NW

  Śmierć Rodzica lub śmierć Rodzica Małżonka

  ZDARZENIE UBEZPIECZENIOWE

  Śmierć Ubezpieczonego

  Śmierć Ubezpieczonego wskutek NW

  Śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego

  Śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku przy pracy

  Trwałe całkowite lub częściowe inwalidztwo

  •      w kolejnych latach indywidualnej kontynuacji po ukończeniu 55 roku życia, ale przed dniem ukończenia

          65 roku życia („III Faza”),

  •      w kolejnych latach indywidualnej kontynuacji po ukończeniu 65 roku życia („IV Faza”).

Sumy w ramach indywidualnej kontynuacji nie mogą być wyższe niż posiadane w ubezpieczeniu

oraz poniższej tabeli.

Umowa kontynuacji grupowego ubezpieczenia na życie jest zawierana na okres jednego roku.

Poniższa tabela przedstawia symulację zakresu zdarzeń ubezpieczeniowych wraz z maksymalnymi sumami

dla umów ubezpieczenia zawartych:

  •      w pierwszym roku indywidualnej kontynuacji („Faza I”),

  •      w kolejnych latach indywidualnej kontynuacji do dnia ukończenia 55 roku życia („Faza II”),

          o zawarcie ubezpieczenia, OWU oraz informację o terminie numerze rachunku bankowego do wpłaty.

  •      Klient odsyła do Ubezpieczyciela jeden egzemplarz wniosku, po podpisaniu i uzupełnieniu danych

          osób uposażonych.

  •      Po wpływie składki za IK pracownik BC ustala datę rozpoczęcia odpowiedzialności  Ubezpieczyciela

          i wysyła do Klienta polisę wraz z informacją o terminach płatności kolejnych.

Zakres i maksymalne wysokości sum ubezpieczenia.

indywidualna kontynuacja

Proces zawarcia ubezpieczenia indywidualnej kontynuacji grupowego ubezpieczenia na życie:        
  •      Osoba zainteresowana zawarciem IK powinna skontaktować się z pracownikiem Biura Centralnego (BC)

          odpowiedzialnym za obsługę danej umowy grupowego ubezpieczenia, deklarując zainteresowanie

          zawarciem IK.

  •      Pracownik BC określa zakres ubezpieczenia, wylicza składkę i przesyła do klienta wypełniony wniosek



Pakiet Assistance

• następstw nieszczęśliwego wypadku;

• nagłej choroby;

• utraty pracy.

Zakres Assistance

limit rocznych kosztów organizacji procesu 

rehabilitacyjnego
500 zł 2 000 zł

limit rocznych kosztów dostawy zakupów do domu 560 zł 2 250 zł

limit rocznych kosztów wypożyczenia sprzętu 

rehabilitacyjnego
650 zł 2 250 zł

mit rocznych kosztów dostarczenia sprzętu 

rehabilitacyjnego
650 zł 2 250 zł

transport medyczny do i z placówki medycznej oraz 

pomiędzy nimi
po 2 razy w roku / 24 h po 5 razy w roku / 24 h

limit rocznych kosztów dostarczenia leków do 

domu lub w inne miejsce
650 zł 1 250 zł

pomoc położnej przy opiece nad noworodkiem
po 2 wizyty w roku po 4 wizyty w roku

opieka  nad dziećmi, osobami niesamodzielnymi i 

nad zwierzętami
po 2 razy w roku / 24 h po 4 razy w roku / 24 h

Obok ubezpieczenia grupowego na życie Nationale Nederlanden Ubezpieczony objęty tym 

ubezpieczeniem może przystąpić do odrębnej Umowy Assistance – ubezpieczenia majątkowego 

oferowanego przez Ubezpieczyciela: ACE European Group Ltd. Sp. z o.o. – Oddział w Polsce), która 

gwarantuje pomoc w razie:

W ramach Umowy Assistance można wybrać jeden spośród dwóch wariantów – Light i TOP. Pakiet 

Assistance jest odpłatny i jego cena zależy od wybranego wariantu.

NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK I NAGŁE ZACHOROWANIE Wariant Light Wariant Top

wizyta lekarza i pielęgniarki w domu 

ubezpieczonego
po 2 wizyty w roku po 5 wizyt w roku



USŁUGI CONCIERGE

Składka Miesięczna

udzielanie informacji o aktualnych imprezach, 

podróżach i turystyce, o szczepieniach koniecznych 

w danym kraju, o bieżących warunkach drogowych, 

o danych teleadresowych firm holowniczych i 

wypożyczalni samochodów, stacji napraw, o 

procedurze postępowania w przypadku włamania 

do samochodu, kolizji drogowej itp.

- bez limitu

0,65 PLN 1,60 PLN

organizacja wypoczynku w wybranym miejscu na 

świecie
- bez limitu

rezerwacja sal konferencyjnych, restauracji, 

organizacja opieki nad dziećmi, usług drobnej 

pomocy domowej oraz wynajęcia czy podstawienia 

samochodu zastępczego

- bez limitu

rezerwacja biletów lotniczych i kolejowych, hoteli, 

biletów do kin i teatrów, miejsc w restauracji oraz 

zamawianie taksówki

- bez limitu

dostarczanie pod wskazany adres kwiatów, biletów 

na imprezy sportowe i kulturalne, prezentów i 

zakupów

- bez limitu

telefoniczna konsultacja lekarska, telefoniczna 

konsultacja z pediatrą 24/h
bez limitu bez limitu

teleopieka (samodzielne wezwanie pomocy) 60 dni w roku 90 dni w roku

pomoc w poszukiwaniu pracy (kontakt z 3 firmami 

doradztwa personalnego, wzory CV, listu 

motywacyjnego, biznes planu)

bez limitu bez limitu

USŁUGI TELEFONICZNE

UTRATA PRACY

limit rocznych kosztów pomocy psychologa w 

przypadku utraty lub zmiany pracy
500 zł 2 000 zł



LP

POWAŻNE ZACHOROWANIE UBEZPIECZONEGO WARIANT PEŁNY (42 jednostki 

chorobowe)

1 Nowotwór (guz) złośliwy

2 Łagodny nowotwór mózgu

3 Zawał serca

4 Udar mózgu

5 Niewydolność nerek

6 Operacja pomostowania naczyń wieńcowych bypass

7 Przeszczep narządów

8 Utrata wzroku

9 Utrata słuchu

10 Utrata mowy

11 Operacja aorty

12 Operacja zastawek serca

13 Stwardnienie rozsiane

14 Ciężkie oparzenia

15 Anemia aplastyczna

16 Schyłkowa niewydolność wątroby

17 Angioplastyka tętnic wieńcowych

18 Śpiączka

19 Choroba Parkinsona

20 Choroba Creutzfeldta-Jakoba

21
Zakażenie wirusem HIV (w wyniku przetoczenia zakażonej krwi lub przypadkowego 

skaleczenia igłą)

22 Zakażenie wirusem HIV (w wyniku przeszczepu zakażonego narządu)

23 Ciężka sepsa

24 Choroba Alzheimera lub demencja

25 Operacja mózgu

26 Kardiomiopatia

27 Zapalenie mózgu

28 Ziarniniakowatość Wegenera

29 Wirusowe zapalenie wątroby o piorunującym przebiegu

30 Wrzodziejące zapalenie jelita grubego lub choroba Leśniowskiego-Crohna

31 Utrata kończyn

32 Zaawansowana niewydolność oddechowa

33 Ciężki uraz mózgu

34 Zapalenie opon mózgowo – rdzeniowych

35 Stwardnienie zanikowe boczne

36 Dystrofia mięśniowa

37 Przewlekłe zapalenie trzustki

38 Paraliż

39 Reumatoidalne zapalenie stawów

40 Postępująca twardzina układowa (uogólniona sklerodermia)

41 Toczeń trzewny układowy

42 Stan wegetatywny/Zespół apaliczny

Kategorie operacji Ubezpieczonego 

1 kategoria - wypłata 100% sumy ubezpieczenia

2 kategoria - wypłata 75% sumy ubezpieczenia

3 kategoria - wypłata 50 % sumy ubezpieczenia

4 kategoria  - wypłata 25% sumy ubezpieczenia

5 kategoria  - wypłata 10% sumy ubezpieczenia

Katalog Poważnych zachorowań (OWU TRM17/2/2017)



Oświadczenia Pośrednika

Z tytułu doprowadzenia do zawarcia umowy ubezpieczenia Przedstawiciel (Agent) otrzymuje prowizję uwzględnioną w

kwocie składki ubezpieczeniowej.  W zależności od osiągniętych wyników Przedstawiciel (Agent) może również

otrzymać inny rodzaj wynagrodzenia, w tym ryczałt oraz nagrody rzeczowe. 

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Ul. Topiel 12

00-342 Warszawa

Oświadczam, że zakres ubezpieczenia, suma ubezpieczenia oraz odpowiadająca im składka są adekwatne do potrzeb i

wymagań Ubezpieczającego i Ubezpieczonych określonych przez Ubezpieczającego w procesie negocjacji warunków

grupowej umowy ubezpieczenia.

Oświadczam, że ostatecznie rekomenduję zawarcie następującej grupowej umowy ubezpieczenia: Grupowe

ubezpieczenie na życie - "Razem dla siebie" TERM17/2/2017. Niniejszą rekomendację przedstawiam mając na

względzie najlepiej pojęty interes Ubezpieczającego i Ubezpieczonych. 


