
Materiał reklamowy 

 

 

Ochrona zdrowia i życia Dostawców Mleka

                                Przykłady zdarzeń i świadczeń: 

1) W trakcie zwykłego badania u lekarza pierwszego kontaktu ujawniony 

zostaje niewielki guzek u ubezpieczonego. Zlecone zostają dalsze badania 

typu usg, rtg, biopsja. Badanie histopatologiczne wskazuje na nowotwór 

złośliwy. Ubezpieczony zostaje hospitalizowany przez 7 dni i w tym czasie 

poddany operacji. Złożony zostaje do ubezpieczyciela wniosek o wypłatę 

świadczenia wraz z dokumentacją medyczną zebraną w trakcie leczenia 

oraz dowodem osobistym. 

Ubezpieczyciel po dokonaniu analizy dokumentacji przyznaje 

odpowiednio świadczenia: 

- Pobyt w szpitalu: 55 zł * 7 dni świadczenie wynosi                       385 zł 

- Wystąpienie poważnego zachorowania  

  nowotwór złośliwy świadczenie wynosi                                        5 000 zł 

- Operacja uznane świadczenie wynosi                                              500 zł 

- Leczenie specjalistyczne – chemioterapia oraz  

  radioterapia przykładowo świadczenie wynosi                               700 zł 

 

Powyższy przykład obrazuje wypłatę świadczenia w wysokości:            6 585 zł 

 

2) W trakcie wykonywania prac rolniczych na polu doszło do nieszczęśliwego 

wypadku – ubezpieczony został potracony przez pojazd i doznał złamania 

nogi. Poszkodowany został przewieziony do szpitala w celu wykonania 

badań. Pobyt w szpitalu trwał 4 dni. Złożony zostaje do ubezpieczyciela 

wniosek o wypłatę świadczenia wraz z dokumentacją medyczną zebraną 

w trakcie leczenia oraz dowodem osobistym. 

Ubezpieczyciel po dokonaniu analizy dokumentacji przyznaje 

odpowiednio świadczenia: 

- Trwały uszczerbek na zdrowiu uznano 2% świadczenie wynosi    750 zł 

- Pobyt w szpitalu: 150 zł * 4 dni świadczenie wynosi                       600 zł 

 

Powyższy przykład obrazuje wypłatę świadczenia w wysokości:              1350 zł 

 

3) W okresie ubezpieczenia ubezpieczony został rodzicem. Złożony zostaje 

do ubezpieczyciela wniosek o wypłatę świadczenia wraz z aktem 

urodzenia oraz dowodem osobistym. 

Ubezpieczyciel po dokonaniu analizy dokumentacji przyznaje 

odpowiednio świadczenia: 

- urodzenie dziecka  świadczenie wynosi      1 200 zł 

 

Powyższy przykład obrazuje wypłatę świadczenia w wysokości:          1 200 zł 

 

 

Przedstawione powyżej kwoty świadczeń są tylko przykładowe, ale w prosty 

sposób pokazują, że przy niewielkim nakładzie finansowym tj. 40 zł miesięcznie 

można uzyskać wysokie wypłaty świadczeń. Bardzo ważny jest także fakt, że 

świadczenia w zakresie zgonu znajdują się na wysokim poziomie.  

 

 

Zakres ubezpieczenia 
Wysokość 
świadczeń 

Zgon ubezpieczonego 30 000 zł 

Zgon ubezpieczonego - zawał 45 000 zł 

Zgon ubezpieczonego - udar mózgu 45 000 zł 

Zgon ubezpieczonego - wypadek 60 000 zł 

Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego 82 000 zł 

Trwały uszczerbek na zdrowiu (za 1% uszczerbku) 375 zł 

Zgon małżonka 8 000 zł 

Zgon małżonka w wyniku wypadku 16 000 zł 

Zgon rodziców / teściów 1 250 zł 

Urodzenie dziecka  1 200 zł 

Zgon noworodka 3 000 zł 

Zgon dziecka ubezpieczonego bez względu na wiek 3 000 zł 

Osierocenie dziecka przez ubezpieczonego 3 000 zł 

Wystąpienie u ubezpieczonego poważnego zachorowania  
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 zł 

Operacje ubezpieczonego (w zależności od stopnia operacji)        150 - 1 500 zł 

Leczenie specjalistyczne ubezpieczonego  
1) chemioterapia lub radioterapia 2) wszczepienie 
kardiowertera lub defibrylatora 3) wszczepienie rozrusznika 
serca 4) ablacja, 5) terapia interferonowa, 6) dializoterapia 

1 500 - 3 000 zł 

Dzienne świadczenie szpitalne  
 

za dzień pobytu w wyniku choroby od 1 do 90 dnia 55 zł 

za dzień pobytu w wyniku wypadku od 1 do 14 dnia 150 zł 

za dzień pobytu w wyniku wypadku od 15 do 90 dnia 75 zł 

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

250 zł 

Składka miesięczna za ubezpieczonego 40 zł 

 

 

Zainteresowanych prosimy o kontakt z naszym pracownikiem pod numerem telefonu: 56 477 19 69 
Uwaga! Niniejszy materiał nie stanowi podstawy do określenia zobowiązań z tytułu umowy ubezpieczenia i nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego.  


