PROGRAM GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH
dla Doradców Podatkowych, Pracowników/Współpracowników oraz Członków Ich Rodzin (współmałżonkowie, partnerzy, pełnoletnie dzieci)
Ubezpieczyciel: WARTA TU na Życie S.A.
Projekt powstał w 2011 roku z inicjatywy Dolnośląskiego Oddziału KIDP, dostępny dla Doradców Podatkowych w całym kraju, więcej na www.dolnoslaski.kidp.pl

LP

WYKAZ ŚWIADCZEŃ

WARIANT
I

WARIANT
II

WARIANT
III

KARENCJA
czasowe ograniczenie
odpowiedzialności
karencja
6 miesięcy

1

Zgon naturalny Ubezpieczonego

30 000

50 000

60 000

2

Zgon Ubezpieczonego na skutek nieszczęśliwego wypadku (NW)

60 000

100 000

120 000

brak karencji

3

Zgon Ubezpieczonego na skutek zawału serca lub krwotoku śródmózgowego

45 000

75 000

120 000

karencja
6 miesięcy

4

Zgon Ubezpieczonego na skutek nieszczęśliwego wypadku w pracy

70 000

110 000

180 000

brak karencji

5

Zgon Ubezpieczonego na skutek nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego

70 000

110 000

180 000

brak karencji

6

Zgon Ubezpieczonego na skutek nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego w pracy

80 000

120 000

240 000

brak karencji

7

1% trwałego uszczerbku na zdrowiu na skutek nieszczęśliwego wypadku (NW)

8

Poważne zachorowanie Ubezpieczonego

9

Operacje chirurgiczne Ubezpieczonego

10

350

450

600

brak karencji

5 000

10 000

18 000

karencja
6 miesięcy

200/500/1000/
1500/2000

300/750/1500/
1250/3000

500/
1250/2500/
3750/ 5000

karencja
180 dni

Ablacja, wszczepienie kardiowertera/defibrylatora, wszczepienie rozrusznika serca (stymulatora
serca, kardiostymulatora)

1 000

1 500

2 000

11

Chemioterapia lub radioterapia, terapia interferonowa, dializoterapia

2 000

3 000

4 000

12

Leczenie szpitalne Ubezpieczonego: (stawka za 1 dzień)
- NW (nieszczęśliwy wypadek) od 1 do 14 dnia
- NW (nieszczęśliwy wypadek) od 15 do 90 dnia
- z powodu choroby od 1 do 90 dnia
- OIOM – max. 5 dni
- maks okres pobytu w szpitalu w ciągu roku

90
45
45
100/1 dzień
90 dni

140
70
70
150/1 dzień
90 dni

250
100
100
312,5/1 dzień
90 dni

karencja
180 dni
karencja
180 dni
karencja
choroba
90 dni
NW – brak karencji

13

Zgon Współmałżonka/Partnera

8 000

---

---

karencja
6 miesięcy

14

Zgon Współmałżonka/Partnera na skutek nieszczęśliwego wypadku (NW)

10 000

---

---

brak karencji

15

Zgon Współmałżonka/Partnera na skutek nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego

10 000

---

---

brak karencji

16

Zgon Dzieci Ubezpieczonego

3 000

---

---

karencja
6 miesięcy

17

Zgon Dzieci Ubezpieczonego w wyniku wypadku

3 000

---

---

brak karencji

18

Osierocenie Dzieci

2 000

---

---

19

Zgon Rodziców lub Teściów

1 500

20

Urodzenie Dziecka

800

---

---

21

Zgon Noworodka

1 000

---

---

22

NUMER POLISY

EP 5070

EP 5068

EP 2010

23

SKŁADKA MIESIĘCZNA

55,00

63,50

81,50*

karencja
6 miesięcy
karencja
6 miesięcy
karencja
10 miesięcy
karencja
6 miesięcy

WARIANTY I, II, III – dostępne dla Doradcy Podatkowego
WARIANTY I, II – dostępne dla Pracowników/Współpracowników oraz Członków Ich Rodzin
(* WARIANT III – składka 81,50 PLN – dostępny wyłącznie dla Doradców Podatkowych)

WSZELKICH INFORMACJI UDZIELA: Kancelaria Brokerska BROCA
poniedziałek – piątek, godz. 9.00 – 15.00, tel. 725 003 045, kidp.grupowe@broca.pl

Od początku trwania polisy, tj. od lipca 2011 roku
WARTA ŻYCIE zrealizowała na rzecz Doradców Podatkowych, Pracowników oraz Ich Rodzin
wypłat za ok. 500 świadczeń na łączną kwotę ok. 2,2 milionów PLN,
w tym 17 świadczeń za zgon Ubezpieczonego oraz 19 świadczeń za poważne zachorowanie.

JAK PRZYSTĄPIĆ DO UBEZPIECZENIA od 1 CZERWCA 2017?
--------------------------

KOMPLET DOKUMENTÓW NALEŻY PRZESŁAĆ:
•
najpóźniej do 30 września 2017 roku - 30 września 2017 to ostatni dzień, w którym można nadać przesyłkę (priorytet)
•
na adres: Kancelaria Brokerska BROCA, Ul. Krzycka 86F/8, 53 – 020 Wrocław
•
komplet dokumentów:
1. wypełniona i podpisana deklaracja WARTA – załącznik nr 2
2. podpisane oświadczenie – załącznik nr 3
3. dowód opłaty składki – wg wybranego wariantu (proszę o poprawne wpisane tytułu przelewu – opis jak niżej)
OPŁATA SKŁADKI:
Konto numer: 11 1050 1575 1000 0090 7939 7718
Kwota: wg wybranego wariantu
TYTUŁ PRZELEWU: IMIĘ_NAZWISKO_PESEL

Uwaga: składka opłacana jest co miesiąc, z góry - zawsze do 20 dnia miesiąca poprzedzającego okres za który jest należna, np. do 20 lutego za okres ubezpieczenia od 1 marca do 31
marca. PROSIMY O TERMINOWE PRZEKAZYWANIE SKŁADEK (np. zlecenie stałe z rachunku bankowego i zapewnienie środków na koncie).
W celu łatwiej i precyzyjnej identyfikacji wpłat, prosimy wpisywać zawsze następującą formułę tytułu przelewu składki:
IMIĘ_NAZWISKO_PESEL
np. składkę za marzec, należy opłacić do 20 lutego, tytuł przelewu ANNA_KOWALSKA_65081294672
POLECAMY USTALENIE STAŁEGO ZLECENIA W BANKU
UWAGA: w deklaracji uczestnictwa osoba przystępująca do ubezpieczenia zawsze zakreśla kratkę: PRACOWNIK – wynika to z produktu ubezpieczeniowego do jakiego przystępuje;
jest to grupowe pracownicze ubezpieczenie na życie. Deklaracje niewłaściwie oznaczone będę zwracane, a osoba w zgłaszanym terminie nie zostanie przyjęta do ubezpieczenia.
DEKLARACJA SKŁADA SIĘ Z 2 STRON, PROSZĘ O PRZESŁANIE OBU STRON DEKLARACJI.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PODSUMOWANIE NAJWAŻNIEJSZYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH UBEZPIECZENIA
Kto może przystąpić do ubezpieczenia grupowego na życie:
•
osoba fizyczna która ukończyła 18 rok życia, a nie ukończyła 69 roku życia
•
Doradcy Podatkowi, Pracownicy/Współpracownicy oraz Członkowie Ich Rodzin (Współmałżonkowie, Partnerzy, Pełnoletnie Dzieci)
•
do wariantu III, składka za 81,50 PLN – może przystąpić tylko Doradca Podatkowy
Kiedy kończy się ochrona ubezpieczeniowa:
•
odpowiedzialność Ubezpieczyciela trwa do najbliższej rocznicy polisy przypadającej po dniu ukończenia przez Ubezpieczonego 70 roku życia (rocznica polisy
przypada 1 lipca każdego roku)
•
zgodnie z owu – par 7 owu Warta Ekstrabiznes PLUS
•
po zakończeniu ubezpieczenia grupowego przysługuje możliwość kontynuacji ubezpieczenia w ramach indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia
UBEZPIECZAJĄCY: Kancelaria Brokerska BROCA
Początek obowiązywania ochrony: od 1 PAŹDZIERNIKA 2017 roku
UBEZPIECZYCIEL: WARTA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Ogólne warunki ubezpieczenia (owu): Warta Ekstrabiznes PLUS – załączone do niniejszej ulotki informacyjnej oraz dostępne na www.dolnoslaski.kidp.pl
Polisa/certyfikat uczestnictwa: polisa jest jedna dla całej grupy; każdy Ubezpieczony otrzyma indywidualne potwierdzenie przyjęcia do ubezpieczenia tzw. certyfikat uczestnictwa.
Certyfikaty będą przesyłane na przełomie listopad/grudzień 2017. Przez cały czas należy opłacać regularnie składkę.
POWAŻNE ZACHOROWANIA:
nowotwór złośliwy, zawał serca, udar mózgu, chirurgiczne leczenie choroby wieńcowej – by pass, niewydolność nerek, przeszczep dużych narządów, paraliż, utrata kończyn, ślepota,
głuchota, utrata mowy, oparzenia, łagodny guz mózgu, śpiączka, zakażenie HIV (transfuzja krwi), choroba Creutzfeldta – Jakoba, operacja aorty, choroba Alzheimera, schyłkowa
niewydolność wątroby, operacja zastawek serca, stwardnienie rozsiane, choroba Parkinsona.
Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie za każdą z ww chorób - jeden raz, z zastrzeżeniem że nie pozostają one ze sobą w związku przyczynowo – skutkowym.
POBYT W SZPITALU:
SZPITAL (definicja) - działający zgodnie z odpowiednimi przepisami na terytorium Rzeczpospolitej Polski lub na terytorium krajów Unii Europejskiej, Australii, Republiki Islandii, Japonii,
Kanady, Księstwa Monako, Norwegii, Nowej Zelandii, Szwajcarii, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Watykanu, San Marino oraz Korei Południowej, państwowy lub niepaństwowy
zamknięty zakład opieki zdrowotnej (z wyłączeniem zakładów psychiatrycznych i szpitali więziennych), którego zadaniem jest całodobowa opieka nad chorymi i ich leczenie w
warunkach stałych i specjalnie do tych celów przystosowanych; szpitalem w rozumieniu niniejszych Warunków nie jest dom opieki ani inna placówka, której jedynym zadaniem jest
leczenie alkoholizmu i innych uzależnień
•
choroba (minimum 4 dni) ; nieszczęśliwy wypadek (minimum 1 dzień);
•
maksymalna ilość dni pobytu w szpitalu w ciągu roku – 90 dni (co roku limit ulega odnowieniu)
•
OIOM – maksymalna ilość dni, za które zapłaci Ubezpieczyciel, w zależności od wariantu – 5 dni lub świadczenie jednorazowe
OPERACJE CHIRURGICZNE:
katalog operacji chirurgicznych PLUS wymieniony jest w owu WARTA i podzielony na 5 stopni: 1 – najlżejsze; 5 – najcięższe
kwota bazowa, suma ubezpieczenia (su) określona w tabeli
1 stopień – 10% su, 2 stopień – 25% su, 3 stopień – 50% su, 4 stopień – 75% su, 5 stopień - 100% su
PARTNER (dotyczy wariantu I – rozszerzenie definicji Małżonka o Partnera):
Osoba nie spokrewniona z Ubezpieczonym, pozostająca z nim w nieformalnym związku, prowadząca z nim wspólne gospodarstwo domowe, która w dniu składania stosownych
oświadczeń o związku partnerskim, a także w dniu zajścia zdarzenia objętego ochroną w ramach umowy ubezpieczenia nie pozostaje w związku małżeńskim z osoba trzecią, o ile
Ubezpieczony w dniu składania stosownych oświadczeń o związku partnerskim, a także w dniu zajścia zdarzenia objętego ochroną w ramach umowy ubezpieczenia również nie
pozostaje w związku małżeńskim z osoba trzecią.
DLA CZŁONKÓW RODZIN ZASTOSOWANIE MA ZAPIS: odpowiedzialnością Ubezpieczyciela nie są objęte zdarzenia powstałe w związku z wykonywaniem jednego z niżej wymienionych
zawodów lub czynności: górnik, konwojent przedmiotów wartościowych i pieniędzy, ochroniarz z pozwoleniem na broń, elektryk pracujący przy napięciu powyżej 230V, kaskader,
pirotechnik, korespondent wojenny, żołnierz zawodowy, strażak, policjant, marynarz, ratownik, funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Centralnego Biura Śledczego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, treser zwierząt niebezpiecznych, opiekun zwierząt w zoo lub cyrku, akrobata, artysta cyrkowy, sportowiec zawodowy,
osoba wykonująca pracę: na platformie wiertniczej, w rafinerii, w tartaku, pod ziemia, pod wodą, przy zrywce albo wyrębie drzew i zwózce drewna, na wysokościach powyżej 10
metrów, pracownik używający materiałów wybuchowych i łatwopalnych, pracownik rybołówstwa dalekomorskiego, personel samolotów; przykład: jeśli korespondent wojenny zostanie
postrzelony lub zastrzelony podczas misji wówczas nie ma odpowiedzialności Ubezpieczyciela, natomiast jeśli spadnie ze schodów i złamie nogę nie wykonując czynności zawodowych lub zginie podczas wypadku
komunikacyjnego w drodze na zakupy, wówczas będzie odpowiedzialność Ubezpieczyciela

Niniejsza ulotka informacyjna nie stanowi podstawy do określania zobowiązań z tytułu umowy ubezpieczenia. Pełna treść Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (owu) Warta Ekstrabiznes
Plus dostępna są na stronie www.dolnoslaski.kidp.pl

