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       Perła Duża Polskiej Gospodarki    Najlepsza Firma Ubezpieczeń na Życie         SUPER WIKTORIA 
2016                                                          Grupy VIG 2014  Znak Jakości Lidera Branży
        Ubezpieczeń 
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8.
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10.
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12.
10,00 %

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Świadczenie
Kwota

świadczenia

Zgon Ubezpieczonego 2 500 zł

Zgon ubezpieczonego w wyniku NW

(wysokość świadczenia uwzględnia świadczenie za zgon Ubezpieczonego)
12 500 zł

Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW 

(za każdy 1% trwałego uszczerbku)
100,00 zł

Wystąpienie u Ubezpieczonego poważnego zachorowania

pakiet 1 1 000 zł

Wystąpienie u Ubezpieczonego poważnego zachorowania

pakiet 2 1 000 zł

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku NW 

(za każdy dzień pobytu trwającego 3 lub więcej dni)
30,00 zł

Rehabilitacja Ubezpieczonego w wyniku NW

(+ Pakiet Assistance)
Tabela poniżej

Zgon rodziców Ubezpieczonego w wyniku NW komunikacyjnego
1 500,00 zł

Wystąpienie u Ubezpieczonego zdarzenia wchodzącego w zakres Pakietu 

urazowego
100,00 zł

Wystąpienie u Ubezpieczonego lekkiego obrażenia ciała w wyniku NW
100,00 zł

11. Zatrucie Ubezpieczonego gazami

                                                                                                    z utratą przytomności
1 000,00 zł

                                                                                                    bez utraty przytomności 500,00 zł

Pogryzienie Ubezpieczonego przez psa
1 000,00 zł

PAKIET ASSISTANCE

Zakres ubezpieczenia: Wysokość świadczenia

Rehabilitacja Ubezpieczonego w wyniku NW 500 zł

Wizyta lekarska w przypadku NW do 500 zł

Dostarczenie leków wskazanych przez lekarza do 300 zł

Transport do placówki medycznej do 300 zł

Transport z placówki medycznej do domu do 300 zł

Organizacja prywatnych lekcji do 500 zł

Dostęp do infolinii medycznej 022 563 111 0



 

W swojej ofercie „Polisa-Życie” posiada wiele nowatorskich programów ubezpieczeniowych, 

zarówno dla Klientów grupowych, jak i indywidualnych. 

 

• Bezpieczny na drodze jest innowacyjnym i bardzo konkurencyjnym ubezpieczeniem  

ochronnym związanym z wypadkami komunikacyjnymi. Zakres dostosowany jest do potrzeb 

użytkowników ruchu drogowego. Ubezpieczenie obejmuje także rowerzystów! 

 

• Polisa dla Ciebie to najprostszy i najlepszy sposób zabezpieczenia finansowego rodziny 

po naszej śmierci. Ubezpieczenie ważne jest niezależnie od wieku i stanu zdrowia,  

a składka utrzymuje się na stałym poziomie. Nie ma oświadczenia o stanie zdrowia. 

 

• SENIOR to nowatorski produkt na rynku oferujący ubezpieczenie pobytu w szpitalu oraz  

trwały uszczerbek na zdrowiu do 75 roku życia. Szeroki zakres ochrony ubezpieczenia. 

 

• Grupa+ to zbiorowe ubezpieczenie na życie mające na celu ochronę życia i zdrowia osób  

ubezpieczonych. Ubezpieczenie jest alternatywą dla osób pracujących w firmach nie 

posiadających ubezpieczenia pracowniczego lub posiadający zakres ochrony nie w pełni  

odpowiadający potrzebom klienta. 

 

 Zgłoszenie roszczenia 
 

 

1. 

 

Wypełniając Internetowy Formularz Zgłoszenia 
Roszczenia na stronie 

 • www.polisa-zycie.pl (ubezpieczenia grupowe) 

 • https://zgloszenie.polisa-zycie.pl/lifeclaim/new 
(ubezpieczenia grupowe) 

 

WAŻNE! Potrzebny będzie nr konta klienta, adres 

mailowy w celu potwierdzenia zgłoszenia 

roszczenia.  

Załączane dokumenty mogą być zdjęciami 

zrobionymi aparatem telefonicznym 

 

 

2. 

 

Wysyłając skompletowane dokumenty na adres 
mailowy: 

roszczenia@polisa-zycie.pl 

 

 

W formie skanu lub zdjęcia : 

- druk zgłoszenia roszczenia 

- dokumenty niezbędne do wypłaty roszczenia 

 

Paweł Kuczakowski 

Tel. 728 149 777 

e-mail: pawel.kuczakowski@polisa-zycie.pl 
 

Polisa-Życie TU SA VIG Regionalne Biuro Handlowe W Białymstoku 
ul. Warszawska 14/2C, 15-063 Białystok 

            

 

 

Ogólne Warunki Uniwersalnego Grupowego Ubezpieczenia na Życie Dzieci I Młodzieży Scholar dostępne są na stronie www.polisa-zycie.pl 
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