
                                      Terminowe Ubezpieczenie na Życie i od Następstw Wypadków Komunikacyjnych  

                                                                           BEZPIECZNY NA DRODZE 

LP. 

Ochrona przez 24 godziny na dobę,  
w kraju i za granicą (cały świat)! Bez 
żadnych dodatkowych badań 
lekarskich. 

Uwaga: ubezpieczenie nie chroni 
kierowców i pasażerów motocykli  
i quadów. 

Dla osób dorosłych od 18 do 69 roku życia 

Wariant A 
z sumą 

ubezpieczenia 

20 000 zł 

Wariant B 
z sumą 

ubezpieczenia 

15 000 zł 

Wariant C 
z sumą 

ubezpieczenia 

10 000 zł 

Wariant D 
z sumą 

ubezpieczenia 

7 500 zł 

Wariant E 
z sumą 

ubezpieczenia 

5 000 zł 

Wariant F 
z sumą 

ubezpieczenia 

2 500 zł 

1 
Zgon Ubezpieczonego (dowolna 
przyczyna ) 200 zł 150 zł 100 zł 75 zł 50 zł 25 zł 

2 
Zgon ubezpieczonego w wyniku 
nieszczęśliwego wypadku 
komunikacyjnego 

200.000 zł 150.000 zł 100.000 zł 75.000 zł 50.000 zł 25.000 zł 

3 

Renta z tytułu trwałej całkowitej 

niezdolności do pracy wskutek 
nieszczęśliwego wypadku 
komunikacyjnego 
(płatna przez okres 10 lat) 

 

2.000 zł 

miesięcznie 

 

1.500 zł 

miesięcznie 

 

1.000 zł 

miesięcznie 

 

750 zł 

miesięcznie 

 

500 zł 

miesięcznie 

 

250 zł 

miesięcznie 

4 

Trwały uszczerbek na zdrowiu 
ubezpieczonego wskutek 
nieszczęśliwego wypadku 
komunikacyjnego 
za 1% uszczerbku 

200 zł 150 zł 100 zł 75 zł 50 zł 25 zł 

5 

Pobyt ubezpieczonego w szpitalu 
trwający 4 lub więcej dni z powodu 
NW Komunikacyjnego 

 

200 zł 

za każdy dzień pobytu 

150 zł 

za każdy dzień pobytu 

100 zł 

za każdy dzień pobytu 

75 zł 

za każdy dzień pobytu 

50 zł 

za każdy dzień pobytu 

25 zł 

za każdy dzień pobytu 

6 

Pobyt ubezpieczonego w szpitalu na 
Oddziale Intensywnej Terapii trwający  
1 lub więcej dni z powodu NW 
Komunikacyjnego  

200 zł 

za każdy dzień pobytu 

150 zł 

za każdy dzień pobytu 

100 zł 

za każdy dzień pobytu 

75 zł 

za każdy dzień pobytu 

50 zł 

za każdy dzień pobytu 

25 zł 

za każdy dzień 
pobytu 

               SKŁADKA  ROCZNA 280 zł 210 zł 140 zł 105 zł 70 zł 50 zł 

Składka dla osób  kierujących samochodem 
ciężarowym ( samochód o ładowności pow. 850 kg ), 

bądź autobusem poza  obszarem zabudowanym 
420 zł 315 zł 210 zł 158 zł 105 zł 75 zł 

Istnieje możliwośd opłacania składki w trybie półrocznym w przypadku SU 15.000 i 20.000 zł 

 

-  Obniżka o 25% w przypadku gdy do ubezpieczenia przystępują jednocześnie i na tych samych warunkach małżonkowie lub partnerzy  prowadzący wspólne 
gospodarstwo domowe,  


