
 
INFORMACJE O UBEZPIECZENIU  
 
Program przygotowany we współpracy z: NSZZ "Solidarność" w UJK, Związek Nauczycielstwa Polskiego w UJK, Przedstawiciele UJK 
Dla kogo: 
Start programu: 

Pracownicy, małżonkowie, partnerzy, pełnoletnie dzieci pracowników Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 
01.03.2019 

Składka miesięczna: Wariant I – 46 zł / mies.                    Wariant II – 57 zł / mies. 
Nr polisy: Wariant I: EP26462                            Wariant II: EP26463 
  
ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ   

 

Świadczenie 
WARIANT I 

46 zł / mies. 
WARIANT II 

57 zł / mies. 
INFORMACJE 

ZALETY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA I POSTANOWIENIA DODATKOWE 

Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego w pracy 145 000 zł 220 000 zł 
+  brak konieczności wypełniania ankiet medycznych przez osoby przystępujące                          

+  wypłata już za nawet 1 dzień pobytu w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem                                  

+  możliwość przystąpienia osób, które nie ukończyły 75 roku życia               

+  w ramach odpowiedzialności, w ryzykach np. pobytu w szpitalu czy operacji chirurgicznej, odpowiedzialność za zdarzenia, 

oonawet jeżeli są następstwem stanów chorobowych mających miejsce przed zawarciem umowy 

+  możliwość zgłaszania roszczeń on-line/telefonicznie                               

+  katalog operacji zawiera aż 546 pozycji                                    

+  gwarancja indywidualnej kontynuacji już po 1 miesiącu ubezpieczenia w ramach polisy grupowej 

+  rekomendowany wariant II ze względu na wyższe sumy ubezpieczenia i assistance medyczny w zakresie 

Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy 110 000 zł 150 000 zł 

Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego 110 000 zł 150 000 zł 

Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku 75 000 zł 100 000 zł 

Zgon ubezpieczonego na skutek zawału serca lub udaru mózgu 50 000 zł 70 000 zł 
Zgon ubezpieczonego 40 000 zł 50 000 zł 

Zgon małżonka/partnera w wypadku komunikacyjnym 20 000 zł 35 000 zł 

Zgon małżonka/partnera w wyniku wypadku 20 000 zł 25 000 zł 

Zgon małżonka/partnera 10 000 zł 10 000 zł 

Osierocenie dziecka 4 000 zł 5 000 zł 

Zgon dziecka 3 000 zł 3 500 zł 
Zgon dziecka w wyniku wypadku 3 000 zł 7 000 zł KARENCJA 

Zgon noworodka 3 000 zł 3 000 zł 
Zniesienie karencji dla: 
- osób przystępujących objętych ochroną ubezpieczeniową w polisie poprzedniego Ubezpieczyciela oraz 
dotychczas nieubezpieczonych pracowników w ciągu 2 miesięcy od daty zawarcia umowy. 
- osób nabywających uprawnienia (m.in. zatrudnienie nowego pracownika; zawarcie związku małżeńskiego; 
ukończenie przez dziecko 18 roku życia) przystępujących 3 miesiące od daty nabycia uprawnień 
- zniesienie karencji dotyczy wszystkich świadczeń, np. urodzenie się dziecka, śmierć rodziców/teściów itd. 

Zgon rodzica 1 000 zł 1 500 zł 

Zgon rodzica w wyniku wypadku 1 500 zł 2 000 zł 

Zgon rodzica małżonka/partnera 1 000 zł 1 500 zł 

Zgon rodzica małżonka/partnera w wyniku wypadku 1 500 zł 2 000 zł 
URODZENIE SIĘ DZIECKA   

Urodzenie się dziecka 1 000 zł 1 500 zł 

LECZENIE   WARTA ASSISTANCE MEDYCZNY 

Operacje ubezpieczonego Plus (katalog zamknięty)  4 000 zł 5 000 zł 
Assistance Medyczny zapewni Ci kompleksową pomoc w razie nagłych problemów ze zdrowiem. Wystarczy 
zadzwonić do Całodobowego Centrum Operacyjnego (22 23-22-738 lub 22 52-22-738), żeby uzyskać pomoc.  
Co najważniejsze, z pomocy można skorzystać w razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku osoby 
ubezpieczonej ale także  dziecka i współmałżonka. W ramach usług assistance zorganizujemy i pokryjemy koszty 
następujących usług: Wizyta lekarska, Wizyta pielęgniarki, Dostawa leków i sprzętu rehabilitacyjnego, Transport 
medyczny, Całodobowa opieka pielęgniarki w szpitalu, Opieka nad dziećmi w czasie pobytu w szpitalu, Opieka nad 
osobami  niesamodzielnymi, Opieka domowa po pobycie w szpitalu, Pomoc psychologa, Telefoniczne usługi 
informacyjne. Więcej informacji w osobnym załączniku oraz na stronach www Warty, UJK, LuCasco. 

Dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego:   

- za dzień pobytu w wyniku choroby 40 zł / 40 zł * 50 zł / 50 zł * 

- za dzień pobytu w wyniku wypadku 150 zł / 75 zł * 200 zł / 100 zł * 

- za dzień pobytu w wyniku wypadku komunikacyjnego 200 zł / 75 zł * 250 zł / 100 zł * 

- za dzień pobytu w wyniku wypadku przy pracy 200 zł / 75 zł * 250 zł / 100 zł * 

- za dzień pobytu w wyniku zawału/udaru 70 zł / 40 zł * 130 zł / 50 zł * 

- za dzień pobytu w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy 250 zł / 75 zł * 300 zł / 100 zł * 

- za dzień pobytu na zwolnieniu lekarskim (świadczenie rehabilitacyjne poszpitalne) 25 zł 25 zł 

- jednorazowe świadczenie za pobyt na OIOM w wyniku choroby 500 zł 1 000 zł 

- jednorazowe świadczenie za pobyt na OIOM w wyniku wypadku 500 zł 1 000 zł INFORMACJE DODATKOWE 

UTRATA ZDROWIA   Do wyboru jeden z wariantów ubezpieczenia, należy wpisać w deklaracji przystapienia podając wysokość 
należnej składki. Wypełnione deklaracje prosimy składać w Dziale Płac UJK Trwały uszczerbek ubezpieczonego w wyniku wypadku (za 1%) 600 zł 700 zł 

Trwały uszczerbek ubezpieczonego w zawału serca lub udaru mózgu (za 1%) 250 zł 350 zł 10% dodatkowej zniżki na ubezpieczenia indywidualne w Warcie (DOM, SAMOCHÓD, PODRÓŻ) 
Poważne zachorowanie ubezpieczonego (katalog podstawowy) 4 000 zł 6 000 zł Dokumenty szkód można przekazywać poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www Warty, aplikację mobilną 

lub osobiście przez osoby obsługujące w UJK, oddziałach Warty i LuCasco Poważne zachorowanie ubezpieczonego (katalog rozszerzony) 4 000 zł 6 000 zł 

Poważne zachorowanie ubezpieczonego (katalog rozszerzony plus) 4 000 zł 6 000 zł Więcej Informacji na stronach www Warty, UJK, LuCasco 

Inwalidztwo ubezpieczonego w wyniku wypadku 20 000 zł 20 000 zł BEZPŁATNA APLIKACJA: Warta Mobile (dostępna Google Play i App Store) 

Inwalidztwo małżonka/partnera w wyniku wypadku 10 000 zł 10 000 zł ZGŁASZANIE SZKÓD ON-LINE: https://www.warta.pl/zgloszenie-szkody 

Niezdolność do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego 20 000 zł 20 000 zł  OBSŁUGA UBEZPIECZENIA, ZGŁASZANIE SZKÓD, INFORMACJE:   801 308 308 lub 502 308 308 

WARTA ASSISTANCE MEDYCZNY WARIANT ROZSZERZONY - TAK  DEDYKOWANA INFOLINIA LUCASCO: 881 070 080 wew.: 5,2 

* stawka za dzień pobytu w szpitalu ubezpieczonego do 14 dnia / od 15 dnia do 365 dnia NR CENTRUM ALARMOWEGO WARTA ASSISTANCE: 22 23-22-738 

  

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA WARTA DLA PRACOWNIKÓW UJK 

ULOTKA PEŁNI WYŁĄCZNIE FUNKCJĘ INFORMACYJNĄ INFOLINIA WARTA: ZGŁASZANIE SZKÓD, OBSŁUGA UBEZPIECZENIA, INFORMACJE, DOKUMENTY:   801 308 308 lub 502 308 308 


