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CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU 

Pierwszy produkt na rynku oferujący 

ubezpieczenie pobytu w szpitalu oraz trwały 

uszczerbek na zdrowiu do 75 r.ż. 

 

Szeroki zakres ochrony ubezpieczenia. 

Atrakcyjne sumy ubezpieczenia. 

 

Ochrona ubezpieczenia do 75 r.ż. 

Wiek wstępu od 18 do 72 r.ż. 

 

Trzy warianty do wyboru, składka 36 zł, 53 zł 

lub 70 zł miesięcznie. 
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Ubezpieczony to pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do 

czynności prawnych, której życie i zdrowie są objęte ochroną 

ubezpieczeniową i która w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia nie 

ukończyła 72 roku życia. Ubezpieczony jest jednocześnie Ubezpieczającym. 

Ubezpieczający to strona umowy ubezpieczenia zawiera z „POLISĄ-ŻYCIE”  

w ramach określonego Pakietu SENIOR, zobowiązana do opłacenia składki. 

GRUPA DOCELOWA 

Dzięki swojej unikatowej konstrukcji program ubezpieczeniowy może być 

skierowany do: 

• Prywatnych przedsiębiorców i ich współmałżonków 

• Osób wykonujących wolne zawody (lekarze, adwokaci, artyści) 

• Rolników indywidualnych 

• Emerytów 

ANTYGRUPA - osoby, które odpowiedzą twierdząco na chociażby jedno 

pytanie w ankiecie medycznej oraz osoby, które w dniu zawarcia umowy mają 

przekroczony 72 rok życia. 
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CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU 

WIEK PRZYSTĄPIENIA 

OKRES TRWANIA UMOWY 

18 - 72 LAT 

36 miesięcy kalendarzowych z 

możliwością przedłużenia na 

kolejne 36 miesięcy 

kalendarzowych. 

Umowa ubezpieczenia przedłuża się na kolejne 36–miesięczne okresy 

ubezpieczenia, o ile:  

1) Ubezpieczony w dniu, następującym po upływie 36-miesięcznego 

okresu nie ukończy 72 roku życia oraz  

2) w terminie nie później niż 90 dni przed upływem każdego 36-

miesięcznego okresu ubezpieczenia żadna ze Stron umowy nie złoży 

oświadczenia o nieprzedłużaniu umowy. 
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CZĘSTOTLIWOŚĆ I TERMIN  

OPŁACANIA SKŁADEK 

1) do dnia poprzedzającego pierwszy dzień 

odpowiedzialności z tytułu umowy ubezpieczenia –  

w przypadku pierwszej składki ubezpieczeniowej 

2) do ostatniego dnia miesiąca, za który została 

opłacona poprzednia składka - w przypadku kolejnych 

składek ubezpieczeniowych. 

Składka ubezpieczeniowa płatna jest miesięcznie z 

góry w terminie: 
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ZAKRES UBEZPIECZENIA 

Zakres ubezpieczenia 
Wysokość świadczenia (PLN) 

Karencja 
Wariant 1 

MINI 

Wariant 2 

MIDI 

Wariant 3 

MAXI  

1. Zgon Ubezpieczonego 7 000 9 000 12 000 3 m-ce 

2. 
Zgon Ubezpieczonego w wyniku NW (wysokość świadczenia uwzględnia świadczenie za 

zgon Ubezpieczonego)  
14 000 18 000 24 000   

3. 
Zgon Ubezpieczonego w wyniku wypadku lądowego (wysokość świadczenia uwzględnia 

świadczenie za zgon Ubezpieczonego i zgon NW)  
21 000 27 000 36 000   

4. 
Zgon Ubezpieczonego w wyniku wypadku lotniczego (wysokość świadczenia uwzględnia 

świadczenie za zgon Ubezpieczonego i zgon NW)  
21 000 27 000 36 000   

5. 
Zgon Ubezpieczonego w wyniku wypadku wodnego (wysokość świadczenia uwzględnia 

świadczenie za zgon Ubezpieczonego i zgon NW) 
21 000 27 000 36 000   

6. 
Zgon chorobowy (zawał serca, udar mózgu) Ubezpieczonego (wysokość świadczenia 

uwzględnia świadczenie za zgon Ubezpieczonego) 
9 000 13 000 18 000 6 m-cy 

7. Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW, za 1% uszczerbku 50 100 150   

8. Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu z przyczyn innych niż NW (pobyt min. 4 dni) 10 30 40 6 m-cy 

9. Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku NW (pobyt min. 4 dni) 40 80 100   

10 Zgon małżonka/konkubenta Ubezpieczonego w wyniku NW 3 500 4 500 6 000   

11. Zgon dziecka Ubezpieczonego 1 000 1 500 2 000 3 m-ce 

12. 
Zgon dziecka Ubezpieczonego w wyniku NW (wysokość świadczenia uwzględnia 

świadczenie za zgon dziecka Ubezpieczonego) 
6 000 7 500 10 000   
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ZAKRES ASSISTANCE 

Zakres Assistance 

13. Dostarczenie leków do 250 do 250  do 250 

14. Dostarczenie posiłków do 250 do 250 do 250 

15. Pomoc pielęgniarki po hospitalizacji max. 5 dni do 500 do 500 do 500 

16. Pomoc domowa po hospitalizacji max. 5 dni do 500 do 500 do 500 

17. Transport medyczny do placówki medycznej do 1 500 do 1 500 do 1 500 

18. Transport medyczny pomiędzy placówkami medycznymi do 1 500 do 1 500 do 1 500 

19. Transport medyczny  z placówki medycznej do 1 500 do 1 500 do 1 500 

20. Pomoc psychologa  do 500 do 500 do 500 

21. Wizyta lekarza max. 2 wizyty w roku  do 500 do 500 do 500 

22. 
Organizacja procesu rehabilitacyjnego (organizacja i pokrycie kosztów wizyt fizykoterapeuty lub 

organizacja i pokrycie kosztów transportu do poradni oraz wizyt w poradni rehabilitacyjnej) 
do 700 do 700 do 700 

23. Wypożyczenie lub zakup sprzętu rehabilitacyjnego do 700 do 700 do 700 

24. Infolinia medyczna bez limitu bez limitu bez limitu 

25. 

Infolinia na temat możliwości otrzymania dofinansowania ze środków PEFRON dla osoby 

niepełnosprawnej oraz na temat odliczania kosztów dostosowania mieszkania do potrzeb 

związanych z niepełnosprawnością w ramach ulgi rehabilitacyjnej 

bez limitu bez limitu bez limitu 

26. Infolinia (procedury, formalności, koszty – związane z pogrzebem)  bez limitu bez limitu bez limitu 

27. Konsultacja psychologa dla najbliższej rodziny* /organizacja i pokrycie kosztów/  do 1 000  do 1 000 zł  do 1 000 zł 

28. Organizacja i pokrycie kosztów pogrzebu (Polska)  do 4 000  do 4 000 zł  do 4 000 zł 

29. Pokrycie kosztów dojazdu najbliższej rodziny* zmarłego na pogrzeb /powyżej 50 km/ do 1 000 do 1 000 do 1 000 

30. 
Pomoc dla najbliższej rodziny* - pomoc domowa, pomoc w opłaceniu rachunków, zrobieniu 

zakupów, opieka nad dziećmi, opieka nad zwierzętami - max. 7 dni 
1000 1000 1000 

Najbliższa rodzina: współmałżonek, dzieci, rodzice 

Świadczenia z poz. 26,27,28,29,30 płatne są tylko w przypadku NW. 
Pozostałe świadczenia płatne są zarówno w wyniku NW, jak i w przypadku nagłego zachorowania, skutkującego hospitalizacją powyżej 1 dnia 
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ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ SKŁADKI 

Wysokość składki 

miesięcznej 

WARIANT III 

MAXI 

WARIANT II 

MIDI 

WARIANT I 

MINI 

36,00 zł 53,00 zł 70,00 zł 
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ISTOTNE INFORMACJE 

• Koniec ochrony ubezpieczeniowej w momencie ukończenia przez 

Ubezpieczonego 75 roku życia. 

• Forma underwritingu – ankieta osobowa (chociażby jedna odpowiedź 

twierdząca wyklucza możliwość zawarcia umowy). 

• Każdy nowo ubezpieczony, niezależnie czy był wcześniej objęty ochroną  

w ramach innego ubezpieczenia „POLISA-ŻYCIE” obligatoryjnie wypełnia 

ankietę osobową. 

• Minimalna grupa: 1 Ubezpieczony – pakiety centrala (w OWU zapis, iż 

pakiet od min 3 Ubezpieczonych). 

• Indywidualna Kontynuacja – brak. 

• Definicja dziecka – dziecko bez względu na wiek. 
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ISTOTNE INFORMACJE 

• Definicja dnia pobytu w szpitalu – rozumie się przez to każdy dzień pobytu 

Ubezpieczonego w szpitalu z uwzględnieniem dnia przyjęcia do szpitala  

i dnia wypisu ze szpitala. 

• Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu z przyczyn innych niż NW – pobyt min 4 

dni. 

• Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku NW – pobyt min 4 dni. 

• Klient posiadający inne ubezpieczenie w „POLISA-ŻYCIE” może 

ubezpieczyć się w produkcie SENIOR. 
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OKRESY KARENCJI 

• Brak karencji - zgon Ubezpieczonego w wyniku NW, zgon Ubezpieczonego 

w wyniku NW lądowego/lotniczego/wodnego, trwały uszczerbek na zdrowiu 

Ubezpieczonego w wyniku NW, pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w 

wyniku NW, zgon małżonka w wyniku NW, zgon dziecka w wyniku NW. 

• Karencja 3 miesiące - zgon Ubezpieczonego, zgon dziecka 

Ubezpieczonego. 

• Karencja 6 miesięcy - zgon chorobowy Ubezpieczonego (zawał/udar), 

pobyt Ubezpieczonego w szpitalu z przyczyn innych niż NW.  
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Ankieta osobowa 
do Zbiorowego Ubezpieczenia na Życie  

SENIOR  
 

wypełnia osoba aplikująca 

 

Nazwisko …………………………  Imię/imiona ………………………………………….……………… 

Nr PESEL  ………………………………………   

 

Czy rozpoznano u Pana/i którąkolwiek z wymienionych poniżej chorób?:  

zawał serca         TAK         NIE 

udar mózgu          TAK         NIE 

nowotwór złośliwy        TAK         NIE 

POChP (przewlekła obturacyjna choroba płuc)    TAK         NIE 

cukrzycę insulinozależną       TAK         NIE 

przewlekłą niewydolność nerek      TAK         NIE 

HIV i/lub HCV         TAK         NIE 

ZZA vs ZUA (zespół zależności alkoholowej, zespół uzależnienia    

alkoholowego)         TAK         NIE 

otyłość olbrzymią vs patologiczną      TAK         NIE 

 

Czy jest Pan/i pensjonariuszem hospicjum?      TAK         NIE 

 

Czy jest Pan/i w trakcie leczenia lub planowane jest u Pana/i leczenie specjalistyczne: 

chemioterapia,  radioterapia, brachyterapia, leczenie interferonem? 

TAK         NIE 

 

Czy kiedykolwiek odmówiono Panu/i zawarcia umowy ubezpieczenia z powodów medycznych? 

TAK         NIE 

             

   
 
 
__________________________       ________________ 
miejscowość i data udzielenia informacji          podpis osoby aplikującej 

ANKIETA OSOBOWA 
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Zawał serca 
martwica części mięśnia sercowego spowodowana niedokrwieniem, manifestująca się świeżymi 
zmianami w zapisie Ekg, podwyższeniem enzymów nekrotycznych, akinezą ściany mięśnia sercowego 
oraz innymi objawami klinicznymi zawału.  
 
Udar mózgu 
trwałe zmiany w tkance mózgowej spowodowane wylewem, zawałem lub zatorem, manifestujące się 
neurologicznymi zmianami ogniskowymi. 
 
Nowotwór złośliwy 
niekontrolowany rozrost komórek patologicznych, które stały się niepodatne na mechanizmy 
regulacyjne organizmu , z możliwością naciekania tkanek i narządów oraz tworzenia przerzutów. 
 
POChP 
progresywne zaburzenia przepływu powietrza przez drogi oddechowe, zależne od przewlekłego 
obturacyjnego zapalenia oskrzeli lub od rozedmy (stwierdzone w spirometrii). 
 
Cukrzyca insulinozależna 
choroba przemiany materii wynikająca z niedoboru insuliny, manifestująca się obecnością cukru i ciał 
ketonowych w moczu, podwyższonym poziomem cukru we krwi, wymagająca leczenia insuliną. 
 
Przewlekła niewydolność nerek 
trwająca kilka miesięcy (więcej niż 1) choroba obu nerek, niezależnie od przyczyny, manifestująca się 
zmniejszeniem filtracji kłębuszkowej. 
 
HIV i/lub HCV 
potwierdzona badaniem krwi obecność ludzkiego wirusa upośledzenia odporności (HIV) i/lub wirusa 
zapalenia wątroby typu C (HCV). 
 
ZZA vs ZUA  
przewlekłe, wieloletnie spożywanie alkoholu, powodujące szkodliwe następstwa zdrowotne,  
np. zaburzenia świadomości i procesów poznawczych oraz choroby somatyczne (np. marskość 
wątroby, zapalenie trzustki, żylaki przełyku). 
 
Otyłość olbrzymia vs patologiczna 
nadmierne nagromadzenie tkanki tłuszczowej w organizmie, osiągające wartość BMI (Body Mass 
Index) 40 lub więcej. Technika wyliczenia BMI: waga/wzrost2 

 

Chemioterapia 
Metoda systemowego leczenia nowotworu złośliwego, polegająca na zastosowaniu leków 
cytostatycznych, eliminująca z organizmu komórki nowotworu.  
 
Radioterapia 
Metoda miejscowego leczenia nowotworu złośliwego, polegająca na zewnętrznym oddziaływaniu 
promieniami jonizującymi, eliminująca z organizmu komórki nowotworu.  
 
Brachyterapia 
Odmiana radioterapii polegająca na umieszczeniu źródeł promieniotwórczych w obrębie guza 
nowotworowego lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie. 
 
Interferonoterapia 
Metoda systemowego leczenia WZW typu C, polegająca na dożylnym zastosowaniu nieswoistego 
białka (interferon), hamującego syntezę   wirusowego RNA.  
 

DEFINICJE 



DZIĘKUJĘ ZA 

UWAGĘ 
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