Na losu
przeciwności
miej polisę
w gotowości
OFERTA ŻYCIE I ZDROWIE DLA ROLNIKA

Już od

83 gr

Jesteś Klientem Banku BGŻ BNP Paribas?
Spłacasz zobowiązanie kredytowe, pożyczkowe?
Poszukujesz kompleksowej ochrony przed skutkami
nieszczęśliwych wypadków lub choroby?

SOLIDNE SKORZYSTAJ Z NASZEJ OFERTY
UBEZPIECZENIA

www.concordiaubezpieczenia.pl

ie

dzienn

OFERTA UBEZPIECZENIA ŻYCIE I ZDROWIE
dla osoby przystępującej do ubezpieczenia w wieku 16‑70 lat
Zakres ubezpieczenia
suma ubezpieczenia (SU) / nieszczęśliwy wypadek (NW)

Nr klauzuli
OWU

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie NW
Dodatkowe świadczenie*:
1) 50% z SU przeznaczonej odrębnie na kl. 1 za śmierć na terenie RP w następstwie:
– postrzelenia w trakcie strzelaniny pomiędzy napastnikami i policją

kl. 1

– pogryzienia przez psa
– tego samego NW obojga rodziców, których wszystkie dzieci są od nich finansowo zależne i są poniżej 18. roku życia
Pokrycie kosztów utrzymania i obsługi zadłużenia
Podstawowe świadczenie:
1) 40% z SU przeznaczonej na kl. 38 na ryczałtowe pokrycie opłat związanych z użytkowaniem miejsca zamieszkania
(jednorazowa wypłata)

kl. 38

2) 60% z SU przeznaczonej na kl. 38 na obsługę zadłużenia wynikającą z zawartych umów kredytów, pożyczek
(jednorazowa wypłata)
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie NW w ruchu komunikacyjnym**
Dodatkowe świadczenie*:
1) 50% z SU przeznaczonej odrębnie na kl. 2 za śmierć na terenie RP w czasie podróży komunikacją publiczną

kl. 2

2) 15% z SU przeznaczonej odrębnie na kl. 2 za śmierć na terenie RP w czasie podróży pojazdem mechanicznym
z zapiętymi pasami bezpieczeństwa (pojazd wyposażony w poduszki powietrzne z ważnym przeglądem technicznym)
Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie NW
Dodatkowe świadczenie*:
1) 1% z SU przeznaczonej na kl. 12 za uciążliwość leczenia, kiedy nie stwierdzono uszczerbku na zdrowiu
(pobyt w szpitalu min. 7 dni lub zwolnienie lekarskie min. 30 dni)

kl. 12

2) 75% SU przeznaczonej odrębnie na kl. 12 za niezdolność do samodzielnej egzystencji w następstwie NW
Koszty leczenia Ubezpieczonego i pakiet świadczeń pielęgnacyjnych związanych z następstwem NW

kl. 45

Niniejszy dokument nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie NW w kraju i na terenie pozostałych państw UE (wariant standardowy)
1) za każdy dzień pobytu w szpitalu (min. 3 dni nieprzerwanego pobytu, maks. 100 dni)

kl. 19

2) dodatkowo za każdy dzień pobytu na OIOM (maks. 7 dni)
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie choroby w kraju i na terenie pozostałych państw UE
(wariant standardowy)
1) za każdy dzień pobytu w szpitalu (min. 4 dni nieprzerwanego pobytu, maks. 100 dni)

kl. 20

2) dodatkowo za każdy dzień pobytu na OIOM (maks. 7 dni)
Operacje chirurgiczne Ubezpieczonego w następstwie choroby

kl. 31

Operacje chirurgiczne Ubezpieczonego w następstwie NW

kl. 32

Zryczałtowane koszty pogrzebu Ubezpieczonego

kl. 0

Poważne zachorowanie Ubezpieczonego (wariant pełny – 26 rodzajów zachorowań)

kl. 24

Zryczałtowane koszty pogrzebu współmałżonka Ubezpieczonego

kl. 8

Śmierć współmałżonka Ubezpieczonego w następstwie NW

kl. 9

Zryczałtowane koszty pogrzebu dziecka Ubezpieczonego

kl. 6

Śmierć dziecka Ubezpieczonego w następstwie NW

kl. 7

Renta dla każdego z osieroconych dzieci Ubezpieczonego w następstwie śmierci Ubezpieczonego

kl. 11

* wysokość świadczenia zsumowana z dodatkowym świadczeniem
** w
 ysokość świadczenia zsumowana z obu ryzyk: śmierć Ubezpieczonego w następstwie NW i śmierć Ubezpieczonego w następstwie
NW w ruchu komunikacyjnym
Pamiętaj, że wszystkie informacje opisane są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia stosowanych do umów ubezpieczenia grupowego
i indywidualnego następstw nieszczęśliwych wypadków Życie i zdrowie.
One są podstawą Umowy ubezpieczenia i powinieneś się z nimi zapoznać.

PRZYKŁADOWE PAKIETY ŻYCIE I ZDROWIE
(wysokość świadczenia ubezpieczeniowego)
Wiek Ubezpieczonego
a wcześniejsze wygaśnięcie /
ograniczenie ochrony

—

—

—

—

—
po 65. roku życia

Karencja

—

6 miesięcy
dla zdarzeń
w NW

—

—

—
—

PAKIET VIP

PAKIET 3

PAKIET 2

45 000 zł

40 000 zł

20 000 zł

1) 67 500 zł

1) 60 000 zł

1) 30 000 zł

60 000 zł

60 000 zł

30 000 zł

1) 24 000 zł

1) 24 000 zł

1) 12 000 zł

2) 36 000 zł

2) 36 000 zł

2) 18 000 zł

95 000 zł

90 000 zł

45 000 zł

1) 120 000 zł

1) 115 000 zł

1) 57 500 zł

2) 102 500 zł

2) 97 500 zł

2) 48 750 zł

43 000 zł za 100%
uszczerbku

40 000 zł za 100%
uszczerbku

20 000 zł za 100%
uszczerbku

430 zł za 1% uszczerbku

400 zł za 1% uszczerbku

200 zł za 1% uszczerbku

1) 430 zł

1) 400 zł

1) 200 zł

2) 75 250 zł

2) 70 000 zł

2) 35 000 zł

20 000 zł

20 000 zł

10 000 zł

14 000 zł

13 000 zł

7 000 zł

1) 140 zł za dobę

1) 130 zł za dobę

1) 70 zł za dobę

2) 140 zł za dobę

2) 130 zł za dobę

2) 70 zł za dobę

—

—

6 000 zł
po 65. roku życia

6 miesięcy

1) 60 zł za dobę
2) 60 zł za dobę

po 65. roku życia

6 miesięcy

2 800 zł

2 600 zł

1 300 zł

po 65. roku życia

—

2 800 zł

2 600 zł

1 300 zł

—

6 miesięcy

45 000 zł

40 000 zł

20 000 zł

po 60. roku życia 8 rodzajów
zachorowań, po 65. roku życia
ochrona dla zdarzeń w wyniku
NW

6 miesięcy

5 000 zł

4 000 zł

2 500 zł

—

6 miesięcy

10 000 zł

—

—

—

—

15 000 zł

—

—

—

6 miesięcy

3 000 zł

—

—

—

—

6 000 zł

—

—

—

6 miesięcy

5 000 zł

—

—

Klasy ryzyka: I, II, III

Wysokość
składki

75 zł
miesięcznie

50 zł
miesięcznie

25 zł
miesięcznie

Niniejsza oferta przedstawia kwoty świadczeń ubezpieczeniowych wypłacane przez Ubezpieczyciela w przypadku wystąpienia
poszczególnych zdarzeń objętych ochroną. Wysokości świadczeń ubezpieczeniowych wyliczone zostały na podstawie Ogólnych
Warunków Ubezpieczenia i obowiązujących sum ubezpieczenia wskazanych w polisie.
Umowa ubezpieczenia, która zostanie wystawiona na podstawie niniejszej oferty zgodnie z treścią i wymogami Ogólnych Warunków
Ubezpieczenia, będzie określać wysokość sum ubezpieczenia przeznaczonych odrębnie dla poszczególnych ryzyk objętych ochroną.

Z ŻYCIA WZIĘTE

Przykład 1: Rolnik samotnie wychowujący trójkę dzieci
Stefan, po śmierci rodziców otrzymał w spadku gospodarstwo rolne. Podczas żniw kombajn,
którym kosił zboże, zapalił się i spowodował pożar na polu. Ogień bardzo szybko się
rozprzestrzeniał i Stefanowi nie udało się uciec w bezpieczne miejsce. W wyniku doznanych
poparzeń zmarł.
Dzięki wykupionemu ubezpieczeniu ŻYCIE I ZDROWIE, osierocone dzieci otrzymały
świadczenie w wysokości 105 000 zł. Kwota ta umożliwiła pokrycie kosztów pogrzebu
ojca oraz dalszą edukację dzieci.

IP

V
PAKIET
dka

skła
zna
miesięc

75 zł

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie NW
Zryczałtowane koszty pogrzebu Ubezpieczonego
Renta dla każdego z osieroconych dzieci Ubezpieczonego w następstwie śmierci Ubezpieczonego
(3 dzieci)
Łączna wysokość świadczenia

45 000 zł
45 000 zł
15 000 zł
105 000 zł

Przykład 2: Sadownik z okolic Warmii
Krzysztof, w trakcie sezonu zbioru jabłek, spadł z drabiny i poważnie złamał nogę. W wyniku
zaistniałego wypadku, spędził 3 tygodnie „na wyciągu” w szpitalu, a następnie do czasu
przywrócenia pełnej sprawności ruchowej poruszał się za pomocą kul rehabilitacyjnych.
Dzięki wykupionej polisie od następstw nieszczęśliwych wypadków ŻYCIE i ZDROWIE,
Krzysztof otrzymał świadczenie w wysokości 22 580 zł i od razu mógł rozpocząć proces
leczenia oraz rehabilitacji.
Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie NW (32%)
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie NW (21 dni)
Koszty leczenia Ubezpieczonego i pakiet świadczeń pielęgnacyjnych związanych z następstwem
NW:
– przewiezienie Ubezpieczonego z miejsca NW do szpitala i ze szpitala do domu
– pobyt Ubezpieczonego w sanatorium (24 dni)
– nabycie środków opatrunkowych i leczniczych oraz protez
– koszty zakupu sprzętu ortopedycznego
Łączna wysokość świadczenia

12 800 zł
2 730 zł

600 zł
3 500 zł
2 500 zł
450 zł
22 580 zł

PAKIET

składka 3
miesięc
zna

50 zł

OŚWIADCZENIE ZDROWOTNE W UBEZPIECZENIU ŻYCIE I ZDROWIE
(Uwaga: wymagana odpowiedź TAK/NIE)

Oświadczam, iż do dnia złożenia niniejszego oświadczenia nie leczyłem się oraz nie choruję i nie chorowałem na żadną z następujących
chorób: choroby serca (np. zawał, nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa), udar mózgu (tzw. „wylew krwi do mózgu” lub niedokrwienie
mózgu), cukrzycę, przewlekłe zapalenie trzustki, łagodny guz mózgu, nowotwór złośliwy (raki, mięsaki), gruźlicę, padaczkę, chorobę
psychiczną, zakażenie wirusem HIV, AIDS, przewlekłe zapalenie wątroby typu B lub C, niewydolność nerek, przeszczep narządów.
Jednocześnie oświadczam, iż nigdy nie ubiegałem się oraz nie został mi orzeczony stopień niepełnosprawności i nie otrzymuję zasiłku
ze względu na stan zdrowia oraz niezdolność do pracy.
Oświadczam, że żaden lekarz nie poinformował mnie o tym, że choruję śmiertelnie oraz że choroba ta może doprowadzić do mojej
śmierci w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Najczęściej zadawane pytania
Jak długo może trwać ubezpieczenie?
Umowa jest zawierana na okres 12 miesięcy i ulega
automatycznemu przedłużeniu na kolejny rok, pod
warunkiem opłacenia składki należnej za mijający okres
oraz za kolejny okres udzielania ochrony ubezpieczeniowej.
Dodatkowo ochrona nie trwa dłużej niż do ukończenia przez
Ubezpieczonego 71. roku życia.
 aki jest zakres terytorialny ochrony ubezpieczeniowej
J
Życie i Zdrowie?
Ochroną ubezpieczeniową objęte są zdarzenia zaistniałe na
całym świecie, tylko pobyt w szpitalu musi wystąpić w kraju
lub na terenie pozostałych państw Unii Europejskiej.
Jaki jest dopuszczalny wiek wstępu* do ubezpieczenia?
Ochroną ubezpieczeniową może zostać objęta osoba w wieku
od 16 do 70 lat.
 aki wpływ na ubezpieczenie ma aktualny stan zdrowia
J
przyszłego Ubezpieczonego i wykonywany przez niego
zawód?
Umowę ubezpieczenia może zawrzeć osoba, która złoży
„OŚWIADCZENIE ZDROWOTNE W UBEZPIECZENIU ŻYCIE
i ZDROWIE”. Ochroną ubezpieczeniową może zostać
objęta osoba, która wykonuje pracę zaliczaną do jednej
z następujących klas ryzyka zawodowego**: I (praca
umysłowa), II (praca umysłowa z lekką fizyczną), III (ciężka
praca fizyczna) lub nie pracuje (uczy się/studiuje lub jest
bezrobotnym/na emeryturze).
UWAGA! Osoba, która wykonuje prace niebezpieczne
zaliczane do IV klasy ryzyka zawodowego (o tzw. szczególnym
ryzyku zawodowym) jest wyłączona z oferty.
K iedy najwcześniej może rozpocząć się ochrona
ubezpieczeniowa?
Ochrona ubezpieczeniowa działa od następnego dnia po
podpisaniu Umowy i po opłaceniu składki przed upływem
wyznaczonego terminu (w przypadku świadczeń nieobjętych
okresem karencji***).
 dzie można znaleźć katalog operacji chirurgicznych****?
G
Katalog operacji chirurgicznych jest dostępny:
– w placówkach Concordii,
– na stronie internetowej www.concordiaubezpieczenia.pl,
– w załączniku do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.
Czy w trakcie trwania ubezpieczenia można zmienić
pakiet?
Tak, w każdą rocznicę polisy na 30 dni przed końcem okresu
ubezpieczenia widniejącego na polisie. Można tego dokonać
za pośrednictwem doradcy lub poprzez pisemne złożenie
wniosku do Concordii.

Co oznacza wcześniejsze wygaśnięcie/ograniczenie
ochrony ubezpieczeniowej?
To znaczy, że w ostatnim dniu miesiąca, w którym Ubezpieczony
ukończył 60. lub 65. rok życia ochrona ubezpieczeniowa
wygasa w odniesieniu do konkretnego ryzyka bądź zostaje
ograniczona, ale trwa nadal w stosunku do pozostałego
zakresu ochrony.
Czy za współmałżonka uznaje się partnera życiowego
Ubezpieczonego (tzw. związek nieformalny)?
Tak, jeżeli partner jest osobą pełnoletnią, niespokrewnioną
z Ubezpieczonym, a Ubezpieczony jest stanu wolnego.
Wystarczy, że partner zostanie wpisany na polisie w polu
„UWAGI” i spełni jeden z wymaganych warunków:
– w spólny z Ubezpieczonym adres zameldowania
od minimum 12 miesięcy przed datą rozpoczęcia ochrony
ubezpieczeniowej,
– wspólnie z Ubezpieczonym zaciągnięty kredyt hipoteczny,
– posiadanie wraz z Ubezpieczonym przynajmniej jednego
dziecka i wspólne prowadzenie gospodarstwa domowego.
Jakie są dostępne częstotliwości opłacania składek
za ubezpieczenie?
Istnieje możliwość miesięcznej, kwartalnej, półrocznej
i rocznej opłaty należnych składek.
Ile umów ubezpieczenia ŻYCIE I ZDROWIE może wykupić
dla siebie jedna osoba?
Jedna osoba może posiadać w Concordii wykupioną dla
siebie tylko jedną Umowę Życie i Zdrowie.
W jaki sposób Concordia ustala wysokość wypłaty
świadczenia ubezpieczeniowego?
Concordia najpierw powołuje Komisję Lekarską
w celu przeprowadzenia zaocznej oceny stanu zdrowia
Ubezpieczonego. Powołana Komisja Lekarska na podstawie
otrzymanej dokumentacji medycznej i w oparciu o specjalne
tabele zawarte w załączniku Ogólnych Warunków
Ubezpieczenia ustala stopień trwałego uszkodzenia ciała
lub trwałego zaburzenia jego funkcji działania w zależności od
rodzaju zaistniałego wypadku. Na koniec Concordia wydaje
pisemną decyzję o przyznanej wysokości wypłaty świadczenia
ubezpieczeniowego.

* WIEK WSTĘPU: Wiek obliczany jako różnica roku urodzenia Ubezpieczonego i roku, w którym rozpoczyna się ochrona
ubezpieczeniowa w stosunku do Ubezpieczonego.
** KLASY RYZYKA: Klasy ryzyka ujęte dla zawodów, których wykaz przygotowano w oparciu o klasyfikację zawodów i specjalności
wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz.U. Nr 82, poz. 537 z dnia 17 maja
2010 r.), zmienionej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. (Dz.U. z 2012 r., poz. 1268).
*** KARENCJA: Okres, przez który Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, jeśli wystąpi zdarzenie obejmowane karencją.
Karencja jest liczona od dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, podawana jest w miesiącach (dla potrzeb ubezpieczeniowych
przyjmuje się, że każdy miesiąc liczy 30 dni).
**** OPERACJA CHIRURGICZNA (klauzula 32): To zabieg chirurgiczny wykonany w szpitalu przez zespół lekarzy i pielęgniarek
w celu przywrócenia prawidłowych czynności chorego narządu lub układu, usunięcia chorej tkanki, narządu lub jego części,
usunięcia przyczyny choroby, ogniska chorobowego, dokonania przeszczepu, zwykle powiązany z koniecznością przecięcia
skóry i innych tkanek.

Każdy Posiadacz Polisy Życie i Zdrowie
otrzymuje dostęp do dodatkowych świadczeń

LIMITY
ODPOWIEDZIALNOŚCI
PAKIET VIP /
PAKIET 3

PAKIET 2

20 000 zł

10 000 zł

500 zł

500 zł

b) nabycie środków opatrunkowych i leczniczych oraz protez zalecanych przez lekarza

2 500 zł

2 500 zł

c) przewiezienie Ubezpieczonego z miejsca NW do szpitala i ze szpitala do domu

2 500 zł

2 500 zł

d) pobyt w sanatorium – bezwzględnie zalecany przez lekarza i zaakceptowany przez
Ubezpieczyciela (maks. 24 dni)

3 500 zł

3 500 zł

2) k
 oszty przekwalifikowania zawodowego Ubezpieczonego na wypadek trwałej niezdolności
do wykonywania dotychczasowej pracy spowodowanej NW

4 000 zł

2 000 zł

3) k
 oszty wypożyczania, napraw lub zakupu protez, przedmiotów ortopedycznych i środków
pomocniczych wspierających proces leczenia następstw NW

4 000 zł

2 000 zł

4) koszty wypożyczenia, naprawy lub zakupu wózka inwalidzkiego, na wypadek inwalidztwa
spowodowanego NW

6 000 zł

3 000 zł

5) k
 oszty operacji plastycznych mających na celu usunięcie oszpeceń powstałych wskutek NW

4 000 zł

2 000 zł

Górna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu poszczególnych zdarzeń objętych
ochroną w ramach klauzuli nr 45 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia
1) koszty leczenia na terenie Polski:
a) leczenie dentystyczne

Jak postępować w razie wypadku?
W przypadku zajścia wypadku objętego ochroną należy:
1. Z
 łożyć pisemne zgłoszenie do Concordii w ciągu 90 dni
od dnia zdarzenia.
2. P
 rzedstawić niezbędne dokumenty (np. akt zgonu, karta
leczenia szpitalnego, dokumentacja medyczna, informacje
na temat zaistniałego wypadku),
3. U
 możliwić Concordii zasięgnięcie informacji o stanie zdrowia.
Jak zgłosić szkodę?
•e
 -mailem: szkody.poznan@concordiaubezpieczenia.pl
• z a pośrednictwem formularzy ON-LINE zamieszczonych
na stronie internetowej www.concordiaubezpieczenia.pl.

Centrala Concordii Ubezpieczenia
ul. św. Michała 43, 61-119 Poznań
Więcej informacji uzyskasz na infolinii
tel. 801 123 456
lub na stronie internetowej
www.bgzbnpparibas.pl

