Pracownik ma możliwość indywidualnego kontynuowania ubezpieczenia wg OWU indywidualne ubezpieczenie na życie
WARTA EKSTRAKONTYNUACJA PLUS

INDYWIDUALNA KONTYNUACJA
L.p.

Wysokość świadczenia
w % sumy ubezpieczenia

Zdarzenia

1.

zgon ubezpieczonego

100%

2.

nieszczęśliwy wypadek powodujący:
a) zgon ubezpieczonego
b) trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego (do 70-tego roku życia)
- za każdy 1% trwałego uszczerbku
- za 100% trwałego uszczerbku

100%
2%
200%

3.

zgon ubezpieczonego na skutek zawału serca

100%

4.

zgon ubezpieczonego na skutek udaru mózgu

100%

5.

zgon współubezpieczonych:
a) małżonka
b) dziecka
c) noworodka
d) rodziców lub rodziców małżonka ubezpieczonego

100%
30%
20%
20%

6.

urodzenie się dziecka ubezpieczonemu

10%

7.

osierocenie dziecka przez ubezpieczonego; jednorazowe świadczenie dla
każdego dziecka ubezpieczonego

40%

Stawka wynosi 4,95 pln za każdy 1 000 pln sumy ubezpieczenia
Osoba przechodząca na indywidualną kontynuację ubezpieczenia, ma prawo wyboru sumy ubezpieczenia w przedziale od
5 000 pln do 20 000 pln.

Istnieje możliwość rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej za dodatkową składkę o poniższe ryzyka:
suma ubezpieczenia 8 000
PLN

składka kwartalna
w PLN

Dzienne świadczenie szpitalne
ubezpieczonego w związku
z pobytem w szpitalu w wyniku
wypadku

40 PLN (0,5% s.u.) za dzień
pobytu w szpitalu

3,45

Zgon ubezpieczonego w wyniku
wypadku komunikacyjnego

8 000 PLN (100% s.u.)

3,45

Operacja ubezpieczonego w wyniku
wypadku

1 000 PLN (12,5%)

4,95

Zgon małżonka w wyniku wypadku

8 000 PLN (100% s.u.)

2,95

Zgon małżonka w wyniku wypadku
komunikacyjnego

8 000 PLN (100% s.u.)

1,95

Zgon dziecka w wyniku wypadku

2 400 PLN (30% s.u.)

1,95

łączna kwartalna składka

17,70

ryzyka dodatkowe
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