Oferta indywidualnego ubezpieczenia w grupie otwartej Signal Iduna
Zapraszamy osoby w wieku od 15 r.ż. do 55 r.ż. do skorzystania z naszej oferty ubezpieczenia
na życie:
Wysokość świadczeń (w zł)

Zakres ubezpieczenia*
Śmierć Ubezpieczonego
* Karencja 6 m-cy

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku zawału mięśnia sercowego
lub udaru mózgu

37 500

21 500

37 500

47 500

31 500

47 500

75 000

43 000

75 000

112 500

64 500

112 500

400

350

400

-

10 000

15 000

-

20 000

30 000

3 500/7 000

3 500 / 7 000

-

dziecko od 0 do 25 roku
życia

dziecko od 0 do 25 roku
życia

-

1 500

1 800

3 500

3 500

-

dziecko od 0 do 25 roku
życia

dziecko od 0 do 25 roku
życia

-

1 250/2 500

1 600/ 3 000

5 250

5 250 / 20 chorób

6 750 / 20 chorób

-

5 250 / 15 chorób

6 750 / 15 chorób

* Brak karencji

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku
* Brak karencji

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku wypadku lądowego,
wodnego lub powietrznego
* Brak karencji

Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku NW
- za 1% trwałego uszczerbku
* Brak karencji

Śmierć Małżonka lub Partnera Ubezpieczonego
* Karencja 6 m-cy

Śmierć Małżonka lub Partnera Ubezpieczonego w wyniku NW
* Karencja 6 m-cy
Śmierć Dziecka Ubezpieczonego/Śmierć Dziecka w wyniku NW
* Karencja 6 m-cy

Śmierć Rodziców i Teściów
* Karencja 6 m-cy

Osierocenie Dziecka – świadczenie dla każdego dziecka
* Karencja 6 m-cy

Urodzenie Dziecka (w tym dziecka martwego)
* Karencja 10 m-cy

Poważne zachorowania ubezpieczonego
* Karencja 3 m-ce

Poważne zachorowania dziecka
* Karencja 3 m-ce

Leczenie szpitalne ubezpieczonego
* Karencja 3 m-ce

Pobyt na OIOM
Leczenie szpitalne ubezpieczonego rozszerzone o wykonanie
operacji chirurgicznej (min 4 dni hospitalizacji)

Do 14 dni 110 zł. w wyniku
Do 14 dni 100 zł. w
Do 14 dni 120 zł. w
NW powyżej 14 dni 55 zł wyniku NW powyżej 14 wyniku NW powyżej 14
dni 50 zł
dni 60 zł

55 zł choroba

50 zł choroba

60 zł choroba

110

100

120

625

525

625

525

425

525

425

325

425

39,50

45,50

59,50

* Karencja 3 m-ce

Leczenie sanatoryjne (wymagane skierowanie NFZ)
* Karencja 3 m-ce

Leczenie szpitalne ubezpieczonego rozszerzone o
rekonwalescencję (hospitalizacja powyżej 16 dni)
* Karencja 3 m-ce

Składka miesięczna w zł.
*Po 65 roku życia zakres ubezpieczenia ulega zmianie.

UWAGA!!! W przypadku obejmowania ochroną ubezpieczeniową członków rodzin do wariantów ze skł. 45,50 zł i 59,50 zł z
ryzykami rodzinnymi może przystąpić tylko jeden z małżonków, Drugi z małżonków może przystąpić do wariantu ze skł.
39,50zł.
Jak przystąpić do polisy?
1. Należy wypełnić druk deklaracji oraz dostarczyć go do MAU Secesja Sp. z o.o.
2. Wpłacić składkę na nr konta 85 1020 3352 0000 1002 0101 7540
3. Ochrona rozpocznie się od pierwszego dnia miesiąca przypadającego po spełnieniu powyższych warunków,
co zostanie potwierdzone przesłaniem certyfikatu objęcia ubezpieczeniem.
4. Kolejne składki należy wpłacać z góry do 18 dnia miesiąca.
Słowniczek pojęć:
Leczenie szpitalne - świadczenie przysługuje wówczas, gdy pobyt w szpitalu trwa minimum 4 kolejne dni lub 2 kolejne dni (leczenie
obrażeń powstałych w następstwie nieszczęśliwego wypadku). W dniu ukończenia 65 r.ż. odpowiedzialność Ubezpieczyciela zostaje
ograniczona do pobytu w szpitalu w celu leczenia obrażeń będących następstwem nieszczęśliwego wypadku.
Poważne zachorowanie ubezpieczonego – do 65 roku życia ubezpieczeniem objęte są następujące choroby: nowotwór, zawał
serca, udar mózgu, niewydolność nerek, chirurgiczne leczenie choroby naczyń wieńcowych (by-pass),przeszczep narządu, utrata wzroku,
utrata mowy, ciężkie oparzenie, zakażenie wirusem HIV, paraliż, leczenie chorób naczyń wieńcowych, operacja zastawek serca,
chirurgiczne leczenie aorty, choroby tropikalne, śpiączka, piorunujące zapalenie wątroby, przewlekłe zapalenie wątroby typu B i C, anemia
aplastyczna, choroba Alzheimera. W dniu, w którym ubezpieczony kończy 65 r.ż. odpowiedzialność ubezpieczyciela zostaje ograniczona do
chorób: przeszczep narządu, niewydolność nerek i ciężkie oparzenie.
Poważne zachorowanie dziecka – dotyczy dziecka, które ukończyło 1 rok życia i nie ukończyło 18 r.ż.. Ubezpieczeniem objęte
są następujące choroby: nowotwór, niewydolność nerek, chirurgiczne leczenie choroby wieńcowej (by-pass), przeszczep dużych
narządów, utrata wzroku, utrata mowy, ciężkie oparzenia, niewydolność wątroby, cukrzyca, śpiączka, zapalenie mózgu, dystrofia
mięśniowa, łagodny guz mózgu, paraliż, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.

Czym jest ubezpieczenie ochronne?
Ubezpieczenie ochronne ma za zadanie zapewnienie wypłaty świadczeń z tytułu określonych zdarzeń, które miały miejsce w czasie
trwania ubezpieczenia. Tego typu ubezpieczenia nie należy mylić z ubezpieczeniem z funduszem kapitałowym. W przypadku rezygnacji z
ubezpieczenia, Ubezpieczony nie otrzymuje wypłaty nagromadzonych środków, gdyż składki w całości pokrywają koszty objęcia ochroną
ubezpieczeniową.

Jakie korzyści zapewnia zawarcie umowy grupowego ubezpieczenia na życie?
Ubezpieczenie na życie to zabezpieczenie finansowe potrzebne w trudnych sytuacjach życiowych. Wybierając ubezpieczenie grupowe
korzystacie Państwo z pełnej ochrony ubezpieczeniowej przy znacznie niższej składce niż w przypadku ubezpieczenia indywidualnego.
Dlaczego? Gdyż ciężar ryzyka rozkłada się na poszczególnych członków grupy, a nie skupia na danym ubezpieczonym. Tym samym
zarówno osoby starsze, jak i młodsze mogą korzystać z jednakowej wysokości składki.

Czym jest Signal Iduna?
Grupa SIGNAL IDUNA na rynku ubezpieczeniowym istnieje ponad 100 lat i jest jedną z największych instytucji finansowo ubezpieczeniowych na rynku niemieckim, świadczącą usługi klientom prywatnym i korporacyjnym.
Spółki SIGNAL IDUNA w Polsce od 10 lat oferują klientom indywidualnym i grupowym kompleksowe pakiety ubezpieczeń życiowych i
majątkowych. SIGNAL IDUNA Polska TU S.A i SIGNAL IDUNA Życie Polska TU S.A zostały utworzone na przełomie 2001 i 2002 roku. Na
rynku polskim Signal Iduna, jako pierwsza z firm wprowadziła ubezpieczenia zdrowotne z leczeniem szpitalnym. Siła Koncernu oparta jest
na kompleksowości oferty ubezpieczeniowej, a także świadczeniu usług bankowych i dodatkowych (assistance).

Ciekawostka:
Od 2005 r. w wyniku podpisania umowy sponsoringowej stadion piłkarski klubu Borussia Dortmund, znanego dobrze polskim
fanom piłki nożnej, nosi nazwę Signal Iduna Park.
Szczegółowe informacje dotyczące oferty oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia znajdziecie Państwo na naszej stronie
internetowej www.secesja-ubezpieczenia.pl , pod nr telefonu 42 637-33-11 oraz w biurze firmy:
Miejska Agencja Ubezpieczeniowa „Secesja” Sp. z o.o.
ul. Piotrkowska 233
90-456 Łódź

Niniejsza propozycja ma charakter informacyjny i nie jest ofertą handlową w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Szczegółowe informacje na temat umowy ubezpieczenia
znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, dostępnych w biurze MAU „Secesja” sp. z o.o., a także pod adresem: www.grupoweubezpieczenia.pl

