PROGRAM GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DLA SPÓŁDZIELCÓW SM MLEKPOL
ORAZ ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW I PEŁNOLETNICH DZIECI
Szanowni Państwo,
SM Mlekpol w trosce o Spółdzielców oraz ich rodziny, przy współpracy z TUnŻ „WARTA” S.A., zainicjował powstanie korzystnego
pakietu w ramach grupowego ubezpieczenia na życie. Specjalna propozycja dla Spółdzielców oraz ich małżonków i pełnoletnich
dzieci gwarantuje atrakcyjną wysokość świadczeń w przypadku zdarzenia ubezpieczeniowego przy jednoczesnym zachowaniu
korzystnego poziomu składki miesięcznej w wysokości zaledwie 40,00 zł.
Zapraszamy do skorzystania z ubezpieczenia na poniższych, wyjątkowo atrakcyjnych warunkach, które są niedostępne
dla pojedynczego ubezpieczonego i zostały specjalnie przygotowane dla członków Spółdzielni SM Mlekpol. Szczegóły programu
dostępne będą w najnowszym wydaniu kwartalnika Echo Mlekpolu oraz na stronie www.smmlekpol.polonicabroker.pl.

Zakres ubezpieczenia

Skumulowane wysokości
świadczeń

Zgon ubezpieczonego

30 000,00 zł

Zgon ubezpieczonego w wyniku zawału

45 000,00 zł

Zgon ubezpieczonego w wyniku wylewu

45 000,00 zł

Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku

60 000,00 zł

Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego

82 000,00 zł

Powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku wypadku (za 1% uszczerbku)

375,00 zł
8 000,00 zł

Zgon małżonka

16 000,00 zł

Zgon małżonka lub w wyniku wypadku
Zgon rodzica

1 250,00 zł

Zgon rodzica małżonka

1 250,00 zł

Urodzenie dziecka - karencja 9 miesięcy

1 200,00 zł

Zgon noworodka

3 000,00 zł

Zgon dziecka ubezpieczonego bez względu na wiek

3 000,00 zł

Osierocenie dziecka przez ubezpieczonego
Wystąpienie u ubezpieczonego poważnego zachorowania - karencja 3 miesiące

3 000,00 zł

1) nowotwór (guz) złośliwy,
2) zawał serca, 3) udar mózgu, 4) operacja pomostowania naczyń, 5) niewydolność nerek, 6) przeszczepianie narządów, 7) paraliż,
8) utrata kończyn, 9) utrata wzroku, 10) utrata słuchu, 11) utrata mowy, 12) ciężkie oparzenia, 13) łagodny nowotwór mózgu, 14) śpiączka,
15) choroba Creutzfeldta-Jakoba, 16) zakażenie wirusem HIV w trakcie transfuzji krwi, 17) operacja aorty, 18) choroba Alzheimera,
19) schyłkowa niewydolność wątroby, 20) operacja zastawek serca, 21) stwardnienie rozsiane, 22) choroba Parkinsona, 23) anemia
aplastyczna, 24) zapalenie mózgu, 25) schyłkowa niewydolność oddechowa, 26) bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych,
27) zakażenie wirusem HIV w trakcie wykonywania zawodu

5 000,00 zł

Operacje ubezpieczonego (w zależności od stopnia operacji) - karencja 2 miesiące
150,00 – 1 500,00 zł
Leczenie specjalistyczne ubezpieczonego - kwota bazowa 3000 zł - karencja 3 miesiące 1) ablacja (100%),
2) wszczepienie kardiowertera/defibrylatora (100%), 3) wszczepienie rozrusznika serca (stymulatora serca,
1 500,00 - 3 000,00 zł
kardiostymulatora) (100%), 4) chemioterapia lub radioterapia (100%), 5) terapia interferonowa (100%),
6) dializoterapia (100%), 7) wertebroplastyka (50%)
Dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego - karencja 30 dni
za dzień pobytu w wyniku choroby od 1 do 90 dnia pobytu w wyniku choroby

55,00 zł

za dzień pobytu w wyniku wypadku od 1 do 14 dnia pobytu w wyniku wypadku

150,00 zł

za dzień pobytu w wyniku wypadku od 15 do 90 dnia pobytu w wyniku wypadku

75,00 zł

za dzień pobytu na OIOM w wyniku choroby od 1 do 5 dnia pobytu na OIOM w wyniku choroby

250,00 zł

za dzień pobytu na OIOM w wyniku wypadku od 1 do 5 dnia pobytu na OIOM w wyniku wypadku

250,00 zł

Składka miesięczna za ubezpieczonego
Minimum formalności: w celu przystąpienia do ubezpieczenia
wystarczy jedynie wypełnić Deklarację Uczestnictwa.

40,00 zł

Przystąpienie do ubezpieczenia:
Przystępując do ubezpieczenia każdy ubezpieczony wypełnia deklarację uczestnictwa (dodatkowe druki załączone są
na stronie: www.smmlekpol.polonicabroker.pl). W sytuacji, gdy do ubezpieczenia przystępuje Spółdzielca SM Mlekpol, wraz
z nim może przystąpić również jego współmałżonek i pełnoletnie dziecko, jednak każda z tych osób wypełnia oddzielną
deklarację uczestnictwa. W przypadku ubezpieczenia współmałżonka lub pełnoletniego dziecka dokument dodatkowo
podpisuje Spółdzielca (punkt E na drugiej stronie deklaracji).
W dniu podpisania dokumentu osoba przystępująca do ubezpieczenia nie może przebywać na zwolnieniu lekarskim,
w szpitalu, hospicjum, zakładzie opiekuńczo-leczniczym i innych podobnych placówkach.
Początek odpowiedzialności ubezpieczyciela:
Dla osób przystępujących do ubezpieczenia w ciągu 3 miesięcy od daty uruchomienia programu, ochrona występuje
od pierwszego dnia ubezpieczenia na ryzyka wypadkowe (np. złamania) i rodzinne (zgon rodzica/teścia, zgon ubezpieczonego,
zgon małżonka, zgon dziecka, zgon noworodka). W przypadku pozostałych świadczeń odpowiedzialność ubezpieczyciela
rozpoczyna się odpowiednio po: 30 dniach (dzienne świadczenie szpitalne), 2 miesiącach (operacje),
3 miesiącach (leczenie specjalistyczne, poważne zachorowania), 9 miesiącach (urodzenie dziecka).
Obsługa ubezpieczenia, przystąpienie do ubezpieczenia, zgłaszanie roszczeń:
Zofia Borkowska, zofia.borkowska@mlekpol.com.pl, tel. (86) 273-04-56
Joanna Szymańska, joanna.szymanska@mlekpol.com.pl, tel. (86) 273-05-26
Spółdzielnia Mleczarska „Mlekpol”, ul. Elewatorska 13, 19-203 Grajewo
Wniosek o wypłatę świadczenia mogą Państwo pobrać ze strony: www.smmlekpol.polonicabroker.pl.
Można również zgłosić roszczenie na stronie ubezpieczyciela: www.warta.pl/szkoda-zyciowa (należy dołączyć skan lub
zdjęcie niezbędnej dokumentacji).
ZAPRASZAMY DO PROGRAMU!
Dodatkowo, w trosce o dobre zabezpieczenie posiadanego przez Spółdzielców
majątku, przygotowano wielowariantową propozycję ubezpieczenia gospodarstwa
domowego przed skutkami zdarzeń losowych. Poniższe warunki pakietów
ubezpieczeniowych pozwalają na kompleksowe ubezpieczenia majątku.
Pamiętaj!
Obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolnych chroni tylko w wąskim zakresie.
Nasza oferta stanowi rozszerzenie zakresu ubezpieczenia, jak i katalogu chronionego
mienia.
Zakres podstawowy

Zakres pełny

Możesz być spokojny, ponieważ ubezpieczenie obejmuje
m.in. pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku
powietrznego, huragan, grad, lawinę, deszcz nawalny,
zapadanie lub osunięcie się ziemi, napór śniegu lub lodu,
dym i sadzę, opad atmosferyczny, zalanie, trzęsienie
ziemi, uderzenie pojazdu, huk ponaddźwiękowy, upadek
drzew i masztów, wandalizm, akty terroru, a także
skażenie lub zanieczyszczenie ubezpieczonego mienia
oraz kradzież z włamaniem i rabunek.

Jest to rozszerzenie Zakresu podstawowego o pozostałe
nienazwane ryzyka, w następstwie których może wystąpić
szkoda majątkowa.
Zakres ten oznacza, że ochroną ubezpieczeniową objęte
są wszystkie zdarzenia, za wyjątkiem wymienionych
w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.
Zakres ten jest optymalnym rozwiązaniem
dla zabezpieczenia majątku przed skutkami
wszelkich nieprzewidzianych zdarzeń.

Zakresem objęte jest także ryzyko powodzi oraz
przepięcia.
Przedmiot ubezpieczenia
Dom

Wyposażenie
domowe *

100 000 zł

10 000 zł

200 000 zł

20 000 zł

300 000 zł

30 000 zł

400 000 zł

40 000 zł

Szyby

3 000 zł

OC w życiu
prywatnym

50 000 zł

Zakres podstawowy

Zakres pełny

Składka roczna **

Składka roczna **

168 zł

239 zł

223 zł

252 zł

293 zł

303 zł

362 zł

393 zł

* Odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek kradzieży z włamaniem i rabunku do wysokości 30% sumy ubezpieczenia
** Powyższa propozycja ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu
Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawa.
Kontakt
Zainteresowanych przedstawioną ofertą prosimy o kontakt z naszym pracownikiem pod numerem telefonu:

56 477 19 69

