
Wartość świadczeń do 

wypłaty 

Wartość świadczeń do 

wypłaty 
Karencje

25 000 zł            35 000 zł           6 miesięcy

50 000 zł            70 000 zł           Brak

50 000 zł            100 000 zł         Brak

40 000 zł            40 000 zł           6 miesięcy

50 000 zł            100 000 zł         

50 000 zł            160 000 zł         

200 zł                 400 zł                Brak

200 zł                 400 zł                Brak

90 zł                   120 zł                Brak

45 zł                   60 zł                  6 miesięcy

4 000 zł              7 000 zł             6 miesięcy

- zł                      3 000 zł             6 miesięcy

10 000 zł            12 000 zł           6 miesięcy

20 000 zł            24 000 zł           Brak

50 zł                   70 zł                  Brak

1 300 zł              1 500 zł             9 miesięcy

1 300 zł              1 500 zł             9 miesięcy

3 000 zł              4 000 zł             Brak

3 000 zł              4 000 zł             6 miesięcy

50 zł                   70 zł                  Brak

1 300 zł              1 500 zł             6 miesięcy

Zgon współmałżonka Ubezpieczonego w wyniku NW lub jego następstw

ATUTY UBEZPIECZENIA

Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku udaru mózgu lub zawału 

mięśnia sercowego lub jego następstw - za 1% uszczerbku

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu z powodu nieszczęśliwego wypadku lub jego 

następstw - ryczałt za jeden dzień pobytu.

Zakres Ubezpieczenia grup otwartych Polfinance

Zgon Ubezpieczonego

Zgon Ubezpieczonego w wyniku NW lub jego następstw

Zgon Ubezpieczonego w wyniku NW komunikacyjnego

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu z przyczyn innych niż NW - ryczałt za jeden dzień 

pobytu.

Ciężkie zachorowanie Ubezpieczonego

Poddanie się operacji chirurgicznej przez Ubezpieczonego

WSPÓŁMAŁŻONEK UBEZPIECZONEGO:

Zgon współmałżonka Ubezpieczonego

UBEZPIECZONY:

Zgon Ubezpieczonego z powodu udaru mózgu lub zawału mięśnia sercowego

Zgon Ubezpieczonego w wyniku NW w miejscu pracy

Zgon Ubezpieczonego w wyniku NW komunikacyjnego w miejscu pracy

Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku 

lub jego następstw - za 1% uszczerbku

74 zł            

RODZICE I TEŚCIOWIE UBEZPIECZONEGO

Pobyt Współmałżonka Ubezpieczonego w szpitalu z powodu NW lub jego następstw - 

ryczałt za jeden dzień pobytu.

Urodzenie się dziecka żywego Ubezpieczonemu

Urodzenie się dzieci Ubezpieczonemu w wyniku ciąży mnogiej (za każde dziecko)

Urodzenie się dziecka martwego Ubezpieczonemu

Zgon dziecka Ubezpieczonego 

DZIECI UBEZPIECZONEGO:

Leczenie szpitalne do 180 dni w roku polisowym  

(w nordea do 90dni)

Wypłaty świadczeń realizowane na podstawie 

skanów

Pobyt dziecka Ubezpieczonego w szpitalu z powodu NW lub jego następstw - ryczałt 

za jeden dzień pobytu.

Zgon rodziców i teściów Ubezpieczonego

SKŁADKA MIESIĘCZNA              53 zł 

Wiek wstępu do 55roku życia

Ankieta medyczna zerojedynkowa. W 

przypadku braku możliwości podpisania 

któregoś z oświadczeń UNIQA zastrzega 

sobie prawo odmowy ubezpieczenia.

Wykluczenia niebezpiecznych zawodów - 

zawód wykonywany w dacie podpisania 

deklaracji

UWAGIUbezpieczenie zakresem porównywalne do Nordea

Ubezpieczenie dożywotnie - po 65r 

kontynuacja ubepieczenia TYLKO bez leczenia 

szpitalnego i poważnego zachorowania - suma 

ubezpieczenia bez zmian

Kontynuacja z wszystkich ubezpieczeń zawartych 

za pośrednictwem Polfinance - karencje na różnicę 

swiadczeń przy rezygnacji z poprzedniego 

ubezpieczenia

Partner życiowy – rozumie się przez to osobę, z 

którą Ubezpieczony prowadzi wspólne 

gospodarstwo domowe przez okres co najmniej 

dwóch lat i obie osoby są stanu wolnego;

 
SKONTAKTUJ SIE Z DORADCĄ 

CENTRALA  
POLFINANCE Sp. z o.o. 

ul. Krakowskie Przedmiescie 46 
98-300 Wieluń 

tel 43 843 13 50 


