
 
 

 
 

 

Zapisz się za pomocą 

Twojego smartfonu - użyj 

kodu QR! 

 

Szanowni Państwo, 

z przyjemnością informujemy, że dla Członków Polskiej Izby Rzeczników 

Patentowych oraz członków ich rodzin przygotowaliśmy nowy Program 

grupowego ubezpieczenia na życie, który można uzupełnić o dodatkową 

ochronę kardiologiczną i/lub onkologiczną. 

Od 1 sierpnia 2022 r. Program realizowany będzie przez Unum Życie 

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. (zwane dalej „Unum”). Grupa 

Unum ubezpiecza pracowników największych firm w Polsce oraz globalnych 

marek w USA i Wielkiej Brytanii. Więcej informacji na www.unum.pl. 

Zapraszamy do skorzystania ze specjalnie przygotowanej oferty. 

 

 

 
 

https://gb.unum.pl/Enrollment/ODg2NDYzMDc1NDE 

Przystąp do ubezpieczenia – kilka prostych kroków: 

 

 

Złóż Wniosek on-line do 29 lipca 2022 
skopiuj link zamieszczony poniżej 

do Google Chrome lub skorzystaj z QR kodu 

Ochrona ubezpieczeniowa 

rozpocznie się wtedy od 1 sierpnia 2022 
roku. 

http://www.unum.pl/
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Na co warto zwrócić uwagę w nowym programie ubezpieczenia? 
 

Atrakcyjne rozszerzenia  Ochrona dla całej rodziny  Brak karencji 

U Chroni Onkologicznie 

U Chroni Serce 

U Chroni na Wypadek 

U Chroni Dziecko 

 
możliwość zabezpieczenia 

finansowo siebie, jak i członków 

rodzin przed skutkami zdarzeń 

takich jak wypadki, operacje, czy 

choroby. 

 
dla Członków PIRP i Członków 

ich Rodzin przystępujących 

od 1.08., 1.09., 1.10. 

     

Poważne choroby  Cały Świat  Katalog operacji 

- 49 chorób Ubezpieczonego 
 

Ochrona 24/h na całym świecie - 
 

- 462 operacje/ zabiegi 
  dotyczy wszystkich umów Unum   

- 24 choroby Dziecka     

     

Sporty  Pandemia  Portal Klienta 

wypłata za zdarzenia będące 

skutkiem uprawiania sportów 

(również tych o ryzykownym 

charakterze) 

 

płatność za zdarzenia wskutek 

pandemii (w tym Covid-19) 

 

zapisy i obsługa polisy on-line 

z każdego miejsca na świecie 

bez konieczności 

przetwarzania papierowych 

dokumentów. 
     

  Pobyt w szpitalu   

wypłata Świadczenia z tytułu 

pierwszej rehabilitacji w trakcie 

pobytu w szpitalu związanej 

z leczeniem po udarze mózgu 

lub zawale serca. 

 
minimalny okres pobytu 

kwalifikujący do wypłaty – jedna 

zmiana daty. 

 
wypłata za pobyt związany 

z leczeniem chorób 

psychicznych (maks. 30 dni) 

     

Alkohol  Uszczerbek NW  Indywidualna Kontynuacja 

brak wyłączeń związanych ze 

spożyciem alkoholu 

w zdarzeniach NW, poza 

skutkami wypadku 

komunikacyjnego i w pracy 

 
tabela obejmuje również drobne 

uszczerbki NW, m.in. złamania 

bez trwałych następstw, 

skręcenia, rany, odmrożenia, 

urazy 

 
gwarantowana Indywidualna 

Kontynuacja po ustaniu 

współpracy z 

pracodawcą – przez pierwsze 

12 miesięcy na warunkach 

niezmienionych. 

 

 

 

 

 

 
W przypadku osób, które mają obowiązek dostarczenia Oświadczenia dotyczącego chorób nowotworowych lub Oświadczenia dotyczącego chorób 
kardiologicznych, początek ochrony ubezpieczeniowej w ramach pakietów dodatkowych nastąpi nie wcześniej, niż po akceptacji ryzyka przez Unum. Wypełniając 
wniosek on-line i udzielając odpowiedzi twierdzącej na pytania o wymienione choroby w ww. Oświadczeniach, nie zostaniesz objęty ochroną w ramach pakietu 
dodatkowego, do którego było wymagane oświadczenie. 

 

W przypadku osób, które mają obowiązek dostarczenia Oświadczenia o Dobrym Stanie Zdrowia, początek ochrony ubezpieczeniowej nastąpi nie wcześniej, niż po 

akceptacji ryzyka przez Unum. Wypełniając wniosek on-line i udzielając odpowiedzi twierdzącej na pytania o wymienione choroby w Oświadczeniu o dobrym Stanie 

Zdrowia, nie zostaniesz objęty ochroną w ramach Umowy ubezpieczenia. 

 

 

Co należy wypełnić, przystępując do ubezpieczenia od 1.08. 1.09. oraz 1.10.? 

Osoby przystępujące do ubezpieczenia wypełniają: 

Wniosek przystąpienia do ubezpieczenia, 

Oświadczenie – zgodę na potrącanie składki z wynagrodzenia. 

Oświadczenie o Dobrym Stanie Zdrowia 

 

Osoby dokupujące pakiet U Chroni Onkologicznie zobowiązane są do podpisania Oświadczenia dotyczącego chorób nowotworowych. 

Osoby dokupujące pakiet U Chroni Serce zobowiązane są do podpisania Oświadczenia dotyczącego chorób kardiologicznych. 
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Warunki programu grupowego ubezpieczenia na życie 

Członek PIRP przystępuje do Wariantu 1 lub Wariantu 2 i dodatkowo  

może dokupić pakiety: U Chroni Onkologicznie, U Chroni Serce, U Chroni Aktywnych (max. 3 razy), U Chroni Dziecko. 

Małżonek/Partner Życiowy lub Pełnoletnie Dziecko ubezpieczonego Członka PIRP może wybrać Wariant 1. 

Dodatkowo może dokupić pakiety: U Chroni Onkologicznie, U Chroni Serce, U Chroni Aktywnych (max. 3 razy) 

Składka finansowana jest ze środków Członka PIRP. 

 

Zakres grupowego ubezpieczenia na życie 

Wysokość świadczenia 

Zdarzenie Ubezpieczeniowe Wariant 1 

dla Członka PIRP/ 

Członka Rodziny 

Wariant 2 

dla Członka    

PIRP 

Śmierć Ubezpieczonego 100 000 zł 150 000 zł 

Śmierć na skutek Nieszczęśliwego wypadku* 200 000 zł 300 000 zł 

Śmierć na skutek Wypadku komunikacyjnego* 300 000 zł 450 000 zł 

Śmierć na skutek Wypadku w pracy* 300 000 zł 450 000 zł 

Śmierć na skutek Wypadku komunikacyjnego w pracy* 400 000 zł 600 000 zł 

Uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego na skutek Nieszczęśliwego wypadku (za 100% 

uszczerbku) 
70 000 zł 100 000 zł 

za 1% uszczerbku 700 zł 1 000 zł 

Uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego na skutek Zawału mięśnia sercowego lub Udaru mózgu 

(za 100% uszczerbku) 
70 000 zł 70 000 zł 

za 1% uszczerbku 700 zł 700 zł 

Niezdolność do pracy spowodowana Nieszczęśliwym wypadkiem lub Chorobą 100 000 zł 100 000 zł 

Poważna choroba Ubezpieczonego (45 jednostek chorobowych) 10 000 zł 15 000 zł 

Małoinwazyjna operacja zastawek serca 2 500 zł 3 750 zł 

Operacja na naczyniach wieńcowych bez otwarcia klatki piersiowej 2 500 zł 3 750 zł 

Udar mózgu bez utrwalonych następstw neurologicznych 2 500 zł 3 750 zł 

Wczesne stadium stwardnienia rozsianego 2 500 zł 3 750 zł 

Pobyt w szpitalu Ubezpieczonego (stawka dzienna, maksymalnie 180 dni w Roku ubezpieczenia)   

z powodu Choroby (od 1. do 14. dnia / po 14. dniu) 100 zł / 100 zł 150 zł / 150 zł 

z powodu Zawału serca / Udaru mózgu (od 1. do 14. dnia / po 14. dniu) 100 zł / 100 zł 150 zł / 150 zł 

z powodu Nowotworu (od 1. do 14. dnia / po 14. dniu) 100 zł / 100 zł 150 zł / 150 zł 

z powodu Nieszczęśliwego wypadku (od 1. do 14. dnia / po 14. dniu) 200 zł / 100 zł 300 zł / 150 zł 

z powodu Wypadku w pracy (od 1. do 14. dnia / po 14. dniu) 250 zł / 100 zł 350 zł / 150 zł 

z powodu Wypadku komunikacyjnego (od 1. do 14. dnia / po 14. dniu) 250 zł / 100 zł 350 zł / 150 zł 

z powodu Wypadku komunikacyjnego w pracy (od 1. do 14. dnia / po 14. dniu) 300 zł / 100 zł 400 zł / 150 zł 

Pobyt na OIOM (płatne dodatkowo od 1. do 5. dnia pobytu) 100 zł 150 zł 

łączne Świadczenie za 5 dni Pobytu na OIOM: 500 zł 750 zł 

Rekonwalescencja po pobycie w szpitalu trwająca ponad 14 dni   

łączne świadczenie za 14 dni rekonwalescencji: 280 zł 280 zł 

w tym świadczenie za 1 dzień: 20 zł 20 zł 

Świadczenie apteczne 100 zł 100 zł 

Operacje chirurgiczne Ubezpieczonego maks. 3 000 zł maks. 4 000 zł 

Leczenie specjalistyczne 4 000 zł 5 000 zł 

Składka miesięczna 60 zł 90 zł 

* Łączne świadczenia wynikające z sum ubezpieczenia poszczególnych umów. 

 

U Chroni Onkologicznie dla Członków PIRP i Członków Rodzin  
Osoba  ubezpieczona  w  ramach  wariantu  podstawowego  może  skorzystać  z  dodatkowego  wsparcia,  wybierając  pakiet 

U Chroni Onkologicznie. Ma on zapewnić wsparcie finansowe oraz szereg usług i badań medycznych przydatnych w procesie leczenia 

w przypadku zdiagnozowania nowotworu złośliwego lub nowotworu o granicznej złośliwości. 
 

Zdarzenie Ubezpieczeniowe Wysokość świadczenia 

Zdiagnozowanie choroby nowotworowej 
 

Nowotwór złośliwy 30 000 zł 

Nowotwór o granicznej złośliwości 3 000 zł 

Pobyt w szpitalu Ubezpieczonego z powodu nowotworu – stawka za jeden dzień 
(świadczenie płatne do 180. dnia w Roku ubezpieczenia, od 1. do 14. dnia/po 14. dniu) 

50 zł / 25 zł 

Leczenie specjalistyczne onkologiczne 5 000 zł 

Powtórna opinia medyczna onkologiczna TAK 

Wsparcie w przypadku Nowotworu TAK 

Składka miesięczna 15 zł 

Minimalna liczba Członków PIRP do uruchomienia 
Pakietu 

10 osób 

Minimalna liczba Małżonków/Partnerów Życiowych i Pełnoletnich Dzieci do uruchomienia Pakietu 5 osób 
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U Chroni Serce dla Członków PIRP i Członków Rodzin  
Osoba ubezpieczona w ramach wariantu podstawowego może skorzystać z dodatkowego wsparcia, wybierając pakiet U Chroni Serce. 
Problemy kardiologiczne powodują wiele poważnych schorzeń, których leczenie często wiąże się z ogromnym obciążeniem finansowym 

i sporymi utrudnieniami w życiu. 
 

Zdarzenie Ubezpieczeniowe Wysokość świadczenia 

Uszczerbek na Zdrowiu Ubezpieczonego na skutek Zawału mięśnia sercowego lub Udaru mózgu 
(za 100% uszczerbku) 

20 000 zł 

za 1% uszczerbku 200 zł 

Choroby układu krążenia Ubezpieczonego (8 jednostek chorobowych) 30 000 zł 

Małoinwazyjna operacja zastawek serca 7 500 zł 

Operacja na naczyniach wieńcowych bez otwarcia klatki piersiowej 7 500 zł 

Udar mózgu bez utrwalonych następstw neurologicznych 7 500 zł 

Pobyt w szpitalu Ubezpieczonego z powodu zawału lub udaru – stawka za jeden dzień 
(świadczenie płatne do 180. dnia w Roku ubezpieczenia, od 1. do 14. dnia/po 14. dniu) 

30 zł / 15 zł 

Leczenie specjalistyczne kardiologiczne 5 000 zł 

Powtórna opinia medyczna kardiologiczna TAK 

Wsparcie w przypadku Zawału serca lub Udaru mózgu TAK 

Składka miesięczna 11 zł 

Minimalna liczba Członków PIRP do uruchomienia 
Pakietu 

10 osób 

Minimalna liczba Małżonków/Partnerów Życiowych i Pełnoletnich Dzieci do uruchomienia Pakietu 5 osób 

 
U Chroni Aktywnych dla Członków PIRP i Członków Rodzin  

Osoba ubezpieczona może skorzystać z dodatkowego pakietu U Chroni Aktywnych, który zapewnia nie tylko wsparcie finansowe w razie 

wystąpienia nieszczęśliwego wypadku, ale także pomoc w procesie rehabilitacji oraz szybkiego powrotu do zdrowia. Pakiet można wykupić 1, 

2 lub 3-krotnie. 
 

Zdarzenie Ubezpieczeniowe Wysokość świadczenia 

Uszczerbek na Zdrowiu Ubezpieczonego na skutek Nieszczęśliwego wypadku 
(za 100% uszczerbku) 

12 000 zł 

za 1% uszczerbku 120 zł 

Pobyt w szpitalu Ubezpieczonego z powodu Nieszczęśliwego wypadku – stawka za jeden dzień 
(świadczenie płatne do 180. dnia w Roku ubezpieczenia, 

100 zł 

Rehabilitacja medyczna po Pobycie w szpitalu Ubezpieczonego spowodowanym Nieszczęśliwym 

wypadkiem 
500 zł 

Wsparcie w przypadku NW TAK 

Składka miesięczna 8 zł 

Minimalna liczba Członków PIRP do uruchomienia Pakietu 5 osób 

Minimalna liczba Małżonków/Partnerów Życiowych i Pełnoletnich Dzieci do uruchomienia Pakietu 5 osób 

 

U Chroni Dziecko dla Członków PIRP  

Ubezpieczony Członek PIRP może również skorzystać z dodatkowego pakietu U Chroni Dziecko – ochrona dla Dziecka (Dzieci) Członka PIRP. 

Wykupienie jednego pakietu dodatkowego obejmuje ochroną wszystkie, niepełnoletnie dzieci ubezpieczonego Członka PIRP. 

 Łączna wysokość świadczenia 

Zdarzenie ubezpieczeniowe ochrona dla Dzieci Członka PIRP 

(podane limity dotyczą każdego dziecka) 

Uszczerbek na Zdrowiu Dziecka na skutek Nieszczęśliwego wypadku (maksymalna kwota 

świadczenia) 

za 1% uszczerbku 

10 000 zł 

100 zł 

Śmierć Dziecka 2 500 zł 

Śmierć Dziecka na skutek Nieszczęśliwego wypadku* 5 000 zł 

Poważna choroba Dziecka (24 jednostki chorobowe) 2 500 zł 

Pobyt w szpitalu Dziecka – stawka za jeden dzień 

(świadczenie płatne do 180 dni, maksymalnie 14 dni na zdarzenie) 

z powody Choroby 
z powodu NW 

 

25 zł 
50 zł 

Assistance Medyczny Dziecka TAK 

Składka miesięczna 9 zł 

Minimalny limit ubezpieczonych Członków PIRP w ramach 
Pakietu 

5 osób 

* Łączne świadczenia wynikające z sum ubezpieczenia poszczególnych umów. 
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UWAGA! Do ubezpieczenia uprawnione są osoby, które w dniu podpisania Wniosku przystąpienia, nie przebywają na zwolnieniu 

lekarskim, w szpitalu, w hospicjum ani w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, na zasiłku rehabilitacyjnym, urlopie związanym z rodzicielstwem (w 

rozumieniu Kodeksu Pracy), urlopie bezpłatnym, i w stosunku do których nie orzeczono niezdolności do pracy. 

W kolejnych miesiącach dokumenty przystąpienia do ubezpieczenia należy składać najpóźniej do 25. dnia miesiąca polisowego 

poprzedzającego miesiąc rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się zawsze od 1. dnia miesiąca 

następującego po dacie wypełnienia Wniosku (np. Wniosek wypełniony 5 marca – rozpoczęcie ochrony od 1 kwietnia). 

 
Numer konta do wpłat składek 

                  

ALTENER Sp. z o.o.  

ul. Powstańców Śląskich 54A/4, (53-333) Wrocław 

 

Nr. Konta: 13 1020 5242 0000 2302 0563 9275 
 

PORTAL KLIENTA – dla osób Ubezpieczonych za pośrednictwem aplikacji on-line 

Jeżeli przystąpienie do umowy nastąpiło za pośrednictwem aplikacji on-line (tj. wybrana została elektroniczna forma wypełnienia Wniosku przystąpienia do 

ubezpieczenia), udostępniony zostanie Portal Klienta. Za pośrednictwem Portalu Klienta można dokonać następujących działań: 

1. Zmienić swoje dane teleadresowe. 

2. Zmienić wariant ubezpieczenia. 

3. Zgłosić roszczenie. 

4. Pobrać certyfikat ubezpieczenia. 

5. Pobrać dokumenty dotyczące umowy ubezpieczenia. 

 

W celu skorzystania z Portalu Klienta: 

1. Wejdź na stronę internetową gb.unum.pl. 

2. Zaloguj się przez Portal Klienta Grupowego - podając login i hasło (ten login i hasło, które zostało ustanowione przy zapisywaniu 

się do ubezpieczenia). 

 
Zmiana wariantu ubezpieczenia lub rezygnacja z programu 

 Zmiana rozumiana jest jako zmiana wariantu podstawowego lub dokupienie/rezygnacja z pakietu. 

 Zmiana wariantu przez aktywnego Członka PIRP ,który nie przebywa na zwolnieniu lekarskim, w szpitalu, w hospicjum ani w zakładzie 

opiekuńczo-leczniczym, na zasiłku rehabilitacyjnym, urlopie związanym z rodzicielstwem (w rozumieniu Kodeksu Pracy), urlopie bezpłatnym, i w 

stosunku do osób, co do których nie orzeczono niezdolności do pracy, możliwa jest w rocznicę polisy, tj. 1 sierpnia każdego Roku ubezpieczenia, z 

zastrzeżeniem zastosowania karencji na nadwyżki Sum ubezpieczenia oraz zakresu ubezpieczenia, pod warunkiem wcześniejszego dostarczenia 

pisemnego zgłoszenia zmiany. 

 Zmiana Wariantu przez Małżonka/Partnera Życiowego lub Pełnoletnie Dziecko, które nie przebywa na zwolnieniu lekarskim, w szpitalu, 

w hospicjum ani w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, na zasiłku rehabilitacyjnym, urlopie związanym z rodzicielstwem (w rozumieniu Kodeksu Pracy), 

urlopie bezpłatnym, i w stosunku do osób, co do których nie orzeczono niezdolności do pracy, możliwa jest w rocznicę polisy, tj. 1 sierpnia każdego Roku 

ubezpieczenia, z zastrzeżeniem zastosowania karencji na nadwyżki Sum ubezpieczenia oraz zakresu ubezpieczenia, pod warunkiem wcześniejszego 

dostarczenia pisemnego zgłoszenia zmiany. 

 W przypadku zmiany wariantu z Wariantu 1 na Wariant 2 wymagane jest wypełnienie Oświadczenia o Dobrym Stanie Zdrowia. Decyzja o zmianie Wariantu 

nastąpi po akceptacji ryzyka przez Unum. 

 W przypadku dokupienia pakietu U Chroni Onkologicznie wymagane jest wypełnienie Oświadczenia dotyczącego chorób nowotworowych. Decyzja o zmianie 

Wariantu nastąpi po akceptacji ryzyka przez Unum. 

 W przypadku dokupienia pakietu U Chroni Serce wymagane jest wypełnienie Oświadczenia dotyczącego chorób kardiologicznych. Decyzja o 

zmianie Wariantu nastąpi po akceptacji ryzyka przez Unum. 

 Rezygnacja z ochrony ubezpieczeniowej możliwa jest w dowolnym momencie, ze skutkiem od pierwszego dnia Miesiąca polisowego następującego po 

złożeniu pisemnej rezygnacji w Dziale HR. 

Czy są karencje i kiedy będą obowiązywały? 

Karencja to okres, w którym odpowiedzialność Towarzystwa jest ograniczona lub wyłączona. Karencji nie stosuje się jeżeli zdarzenie ubezpieczeniowe zostało 

spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem. 

Brak karencji dla: 

 Członków PIRP oraz Członków ich Rodzin, którym ochrona ubezpieczeniowa rozpocznie się od 1 sierpnia 2022 r., 1 września 2022 r., 1 października 

2022 oraz przystępujących do Programu w jednym z trzech pierwszych terminów liczonych od daty nabycia uprawnienia (data zostania członkiem 

PIRP, data zawarcia związku małżeńskiego – dotyczy Małżonka, data 18 stych urodzin – dotyczy Pełnoletniego dziecka). 

W stosunku do osób przystępujących do Umowy ubezpieczenia w innych terminach niż opisane powyżej terminy bezkarencyjne, mają zastosowanie 

następujące okresy ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej: 

 3 miesiące – Poważna choroba Ubezpieczonego, Poważna choroba Dziecka, Zdiagnozowanie choroby nowotworowej*, Operacje chirurgiczne, Leczenie 

specjalistyczne*, Leczenie specjalistyczne kardiologiczne*, Leczenie specjalistyczne onkologiczne*, Choroby układu krążenia*; 
* w przypadku których w razie zajścia zdarzenia w okresie karencji, zostanie wypłacone 10% Sumy ubezpieczenia zgodnie z Warunkami Umowy ubezpieczenia; 

 1 miesiąc – Pobyt w szpitalu Ubezpieczonego (dotyczy także Rekonwalescencji, pobytu na OIOM, Świadczenia aptecznego), Pobyt w szpitalu Dziecka. 
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W jaki sposób można wskazać lub zmienić uposażonych? 
Każdy Ubezpieczony, na pisemny wniosek, może w dowolnym momencie trwania ochrony ubezpieczeniowej wskazać lub zmienić 

Uposażonego/Uposażonych do otrzymania Świadczenia na wypadek swojej śmierci. Jeżeli osoby takie nie zostaną wskazane, Świadczenie  

z tytułu Śmierci Ubezpieczonego będzie przysługiwało jego najbliższej rodzinie według następującej kolejności: 1 – małżonek, 2 – dzieci, 3 – 

rodzice, 4 – rodzeństwo 

 

            Opis wybranych zdarzeń ubezpieczeniowych 

Śmierć Ubezpieczonego – w przypadku śmierci Ubezpieczonego w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do danego Ubezpieczonego, Unum wypłaci Uposażonemu 

Świadczenie w wysokości Sumy ubezpieczenia, bez względu na przyczynę śmierci (z uwzględnieniem wyłączeń określonych w OWU). 

Śmierć na skutek Nieszczęśliwego wypadku (NW) – Unum wypłaci Świadczenie, jeżeli śmierć Ubezpieczonego nastąpiła w okresie 180 dni od daty Nieszczęśliwego wypadku oraz jeżeli śmierć 

i Nieszczęśliwy wypadek powodujący powstanie obrażeń ciała, będących przyczyną śmierci zaistniały w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do danego Ubezpieczonego. 

Śmierć Ubezpieczonego na skutek Wypadku w pracy – świadczenie zostanie wypłacone w przypadku śmierci Ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia, której przyczyną jest zaistniały w 

okresie ubezpieczenia nieszczęśliwy wypadek w ramach łączącego go z pracodawcą stosunku pracy, który nastąpił: 

a) podczas lub w związku z wykonywaniem na rzecz pracodawcy zwykłych czynności wynikających z zakresu obowiązków służbowych lub poleceń przełożonych; 

b) w czasie pozostawania w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązków wynikających ze stosunku pracy; 

c) w czasie trwania podróży służbowej. Za wypadek w pracy nie uważa się wypadku w drodze do i z pracy. 

Śmierć Ubezpieczonego na skutek Wypadku komunikacyjnego – Świadczenie zostanie wypłacone w przypadku śmierci Ubezpieczonego w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, której 

przyczyną jest zaistniały w okresie ubezpieczenia wypadek z udziałem Pojazdu komunikacyjnego będącego w ruchu. Pojazd komunikacyjny to środek transportu dopuszczony do ruchu 

lądowego, wodnego, szynowego oraz samolot pasażerskich koncesjonowanych linii lotniczych. Przez pojęcie Wypadku komunikacyjnego rozumie się także wypadki powstałe w czasie, gdy 

Ubezpieczony poruszał się jako pieszy lub rowerzysta i został uderzony przez Pojazd komunikacyjny. 

Poważna choroba Ubezpieczonego – Świadczenie zostanie wypłacone, o ile w okresie trwania odpowiedzialności Unum zostanie u Ubezpieczonego/Małżonka zdiagnozowana po raz pierwszy 

jedna z chorób wymienionych poniżej i zdefiniowanych w Umowie ubezpieczenia, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Warunków umowy dodatkowej. Świadczenie może być wypłacone 

z tytułu następujących chorób/skutków wypadków w ramach katalogu poważnych chorób: 

Świadczenie w wysokości 100% Sumy ubezpieczenia – bakteryjne zapalenie opon-mózgowych, bąblowiec mózgu, całkowita utrata wzroku, choroba Crohna, choroba Huntingtona, choroba 

neuronu ruchowego, choroba Parkinsona, ciężkie oparzenia, dystrofia mięśni, łagodny (niezłośliwy) guz mózgu, masywny zator tętnicy płucnej, niedokrwistość aplastyczna, niewydolność 

nerek, nowotwór złośliwy, odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu, operacja na naczyniach wieńcowych, operacja wszczepienia protezy aortalnej, operacja zastawek serca, pierwotne 

nadciśnienie płucne powodujące inwalidztwo, piorunujące zapalenie wątroby, porażenie, poważny uraz głowy, przewlekła niewydolność oddechowa, przewlekła niewydolność wątroby, 

ropień mózgu, sepsa, stwardnienie rozsiane, śpiączka, tężec, transplantacja głównych narządów – (jako biorcy – serce, płuca, wątroba, nerki, trzustka, szpik kostny), udar mózgu, utrata 

kończyn, utrata mowy, utrata możliwości niezależnej egzystencji, utrata słuchu, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, wścieklizna, zaawansowany stan otępienny (w tym choroba Alzheimera), 

zakażona martwica trzustki, zakażenie wirusem HIV nabyte wskutek narażenia zawodowego, zakażenie wirusem HIV w wyniku transfuzji krwi, zapalenie mózgu, zawał serca, zespół krótkiego 

jelita, zgorzel gazowa; 

Świadczenie w wysokości 25% Sumy ubezpieczenia – małoinwazyjna operacja zastawek serca, operacja na naczyniach wieńcowych bez otwarcia klatki piersiowej, udar mózgu bez 

utrwalonych następstw neurologicznych, wczesne stadium stwardnienia rozsianego. 

Choroby układu krążenia – Świadczenie zostanie wypłacone, o ile w okresie trwania odpowiedzialności Unum zostanie u Ubezpieczonego zdiagnozowana po raz pierwszy jedna z chorób lub 

jeden z zabiegów chirurgicznych wymienionych poniżej i zdefiniowanych w Umowie ubezpieczenia, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Warunków umowy dodatkowej. Świadczenie 

może być wypłacone z tytułu następujących chorób/operacji w ramach katalogu chorób układu krążenia: 

Świadczenie w wysokości 100% Sumy ubezpieczenia – kardiomiopatia, operacja na naczyniach wieńcowych, operacja tętniaka mózgu, operacja wszczepienia protezy aortalnej, operacja 

zastawek serca, transplantacja mięśnia sercowego, udar mózgu, zawał serca; 

Świadczenie w wysokości 25% Sumy ubezpieczenia – operacja na naczyniach wieńcowych bez otwarcia klatki piersiowej, udar mózgu bez utrwalonych następstw neurologicznych, 

małoinwazyjna operacja zastawek serca. 

Choroba nowotworowa – za Chorobę nowotworową uznaje się zdiagnozowanie Nowotworu złośliwego lub Nowotworu o granicznej złośliwości, zgodnie z poniższymi definicjami: 

Nowotwór złośliwy – nowotwór, który oznacza obecność jednego lub więcej guzów złośliwych, charakteryzujących się niekontrolowanym wzrostem i rozprzestrzenianiem się komórek 

nowotworowych oraz inwazją i niszczeniem zdrowej tkanki, co obejmuje także białaczkę (z wyjątkiem przewlekłej białaczki limfatycznej), nowotwory układu limfatycznego i chorobę Hodgkina. 

Nowotwór o granicznej złośliwości – nowotwór, który oznacza wczesne postacie nowotworów, których stan zaawansowania lub niski stopień złośliwości dają podstawy do dobrego rokowania 

oraz wymagają specjalistycznego leczenia onkologicznego: operacyjnego lub radioterapii, lub chemioterapii. 

Uszczerbek na zdrowiu na skutek Nieszczęśliwego wypadku – to powstała na skutek Nieszczęśliwego wypadku fizyczna utrata lub trwałe uszkodzenie funkcji organu, narządu, układu lub 

kończyny, a także złamanie niepowodujące trwałej utraty funkcji kończyny w przypadkach określonych w Tabeli Norm Unum, stanowiącej załącznik do Warunków umowy dodatkowej. 

Pobyt w szpitalu Ubezpieczonego – Świadczenie zostanie wypłacone za każdy dzień Pobytu w szpitalu, o ile w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczony będzie przebywać w 

Szpitalu dłużej niż 1 dzień (1 zmiana daty). Świadczenie wypłacane jest maksymalnie za 180 dni Pobytu w szpitalu Ubezpieczonego w danym Roku ubezpieczenia. 

Pobyt na OIOM – dodatkowe świadczenie, należne jeśli pobyt na OIOM trwał co najmniej 24 godziny. Świadczenie wypłacane jest maksymalnie za 5 dni, niezależne od świadczenia z tytułu 

pobytu w szpitalu. 

Świadczenie Apteczne – jest to świadczenie na zakup leków, wypłacane po pobycie szpitalnym, za który świadczenie jest należne. W danym Roku ubezpieczenia Unum wypłaci maksymalnie 

3 takie świadczenia. 

Operacje chirurgiczne – świadczenie będzie należne w przypadku wykonania u Ubezpieczonego w okresie odpowiedzialności Unum zabiegu chirurgicznego, przeprowadzonego w związku z 

nieszczęśliwym wypadkiem lub chorobą, wymienionego w Tabeli operacji chirurgicznych, stanowiącej integralną część Warunków umowy dodatkowej, z zastrzeżeniem pozostałych 

postanowień Warunków umowy dodatkowej. Wysokość świadczenia stanowi odpowiedni procent Sumy ubezpieczenia ustalany w zależności od rodzaju operacji (minimalnie świadczenie – 

5%, maksymalnie – 100% Sumy ubezpieczenia). 

Leczenie specjalistyczne – świadczenie przysługuje w przypadku wykonania następujących zabiegów, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z Warunków umowy dodatkowej: ablacja, 

chemioterapia, wszczepienie kardiowertera/defibrylatora, radioterapia, wszczepienie rozrusznika serca (stymulatora serca, kardiostymulatora), terapia interferonowa, dializoterapia, leczenie 

przeciwwirusowe. 

Leczenie specjalistyczne onkologiczne – świadczenie przysługuje w przypadku wykonania następujących zabiegów, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z Warunków umowy dodatkowej: 

chemioterapia, immunoterapia, hormonoterapia, radioterapia, terapia celowana. 

Leczenie specjalistyczne kardiologiczne – świadczenie przysługuje w przypadku wykonania następujących zabiegów, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z Warunków umowy 

dodatkowej: ablacja, angioplastyka naczyń wieńcowych (PTCA), embolizacja tętniaka naczyń wieńcowych, walwuloplastyka balonowa, wszczepienie kardiowertera/defibrylatora, wszczepienie 

rozrusznika serca (stymulatora serca, kardiostymulatora). 

Uszczerbek na zdrowiu na skutek Zawału Mięśnia Sercowego lub Udaru Mózgu – Unum wypłaci świadczenie w przypadku powstania na skutek Zawału Mięśnia Sercowego lub Udaru Mózgu 

trwałego i nie rokującego poprawy uszkodzenia danego organu, narządu lub układu, polegające na upośledzeniu lub utracie jego funkcji w przypadkach określonych w Tabeli Norm, 

stanowiącej załącznik do Warunków umowy dodatkowej. 

Niezdolność do pracy spowodowana Chorobą lub NW – całkowita i zgodnie z aktualną wiedzą medyczną – trwała, to jest nierokująca poprawy, niezdolność Ubezpieczonego do podejmowania 

jakiejkolwiek pracy zarobkowej, spowodowana chorobą lub nieszczęśliwym wypadkiem, mająca swój początek w okresie ubezpieczenia i trwająca, co najmniej rok. 

Assistance medyczny – w przypadku wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego, m.in. nieszczęśliwego wypadku, choroby, hospitalizacji, AWP P&C S.A. oddział w Polsce we współpracy z Unum 

Życie TUiR S.A., w ramach Umowy ubezpieczenia zapewnia usługi, zgodnie z wykazem znajdującym się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia „Assistance Medyczny”. W razie wystąpienia 

zdarzenia prosimy o kontakt pod numer telefonu: 22 563 12 08. 

 

Wyłączenia odpowiedzialności 

W określonych okolicznościach zajścia zdarzenia objętego ubezpieczeniem, Unum nie wypłaci Świadczenia. Katalog takich wyłączeń odpowiedzialności zawarty 

jest w Ogólnych warunkach ubezpieczenia oraz w Warunkach umów dodatkowych i jest różny w przypadku różnych ryzyk objętych ochroną ubezpieczeniową. 
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Zakres usługi Assistance Medyczny 
 

 
Jak zgłosić roszczenie? 

 

 
Informacje o zakresie i warunkach ubezpieczenia 

Szczegółowe informacje dotyczące warunków ochrony związane z przystąpieniem do ubezpieczenia, dostępne są u poniżej wskazanych osób: 

 
Broker ubezpieczeniowy: Contact Center Unum - jeśli masz problemy z zapisem on-line: 

ewa.zaras@bca.com.pl; 881045824 

katarzyna.osiecka@bca.com.pl; 881 045 847 

marzena.bobrowska@bca.com.pl; 602 217 128 

22 329 30 99 

800 33 55 33 

grupowe@unum.pl 
 

tel. 22 329 30 00  l  infolinia: 800 33 55 33  l  www.unum.pl 

Unum Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Spółka Akcyjna 
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, KRS 0000008906, NIP 526 22 62-838, REGON 013281575, kapitał zakładowy 60 000 000,00 zł w całości opłacony. 
Niniejsza ulotka nie stanowi podstawy do określenia zobowiązań z tytułu Umowy ubezpieczenia. Zadaniem ulotki jest przedstawienie warunków ubezpieczenia w sposób przystępny i skrótowy, w związku z czym niezbędne 

jest stosowanie uogólnień i podawanie tylko najbardziej istotnych informacji. Ogólne warunki ubezpieczenia, stanowiące podstawę realizacji Umowy ubezpieczenia są doręczane przed podpisaniem Wniosku przystąpienia 

do ubezpieczenia, a pełna treść Umowy ubezpieczenia (Ogólne warunki ubezpieczenia, specyfikacja polisy oraz oferta) dostępna jest u Pracodawcy. Ogólne warunki ubezpieczenia dostępne są również na stronie 

www.unum.pl. 

Limity na jedno zdarzenie 

Zdarzenie ubezpieczeniowe  

Osoba ubezpieczona 

Dzieci Ubezpieczonego 

(podane limity dotyczą 

każdego dziecka) 
Usługi Assistance w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku   

Transport medyczny do placówki medycznej 2 000 zł 2 000 zł 

Transport medyczny z placówki medycznej 2 000 zł 2 000 zł 

Transport medyczny pomiędzy placówkami medycznymi 2 000 zł 2 000 zł 

Dostarczenie leków 400 zł 400 zł 

Pomoc medyczna za granicą 300 euro 300 euro 

Usługi Assistance w przypadku nieszczęśliwego wypadku lub 1-dniowej hospitalizacji na skutek nagłego zachorowania 

Wizyta pielęgniarki 800 zł 800 zł 

Transport sprzętu rehabilitacyjnego 1 200 zł 1 200 zł 

Wypożyczenie lub zakup sprzętu rehabilitacyjnego 1 200 zł 1 200 zł 

Organizacja i pokrycie kosztów procesu rehabilitacyjnego 1 200 zł 1 200 zł 

Wizyta lekarza internisty lub lekarza pediatry 
(maksymalnie 2 zdarzenia w roku ) 

1 000 zł 1 000 zł 

Wizyta lekarza specjalisty 
(maksymalnie 2 zdarzenia w roku ) 

1 200 zł 1 200 zł 

Dostarczenie posiłków 500 zł - 

Transport rodzica na wizytę kontrolną 800 zł - 

Osobisty asystent dla rodzica 1 200 zł - 

Usługi Assistance w przypadku 1-dniowej hospitalizacji na skutek nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania 

Opieka nad dorosłymi osobami niesamodzielnymi i dziećmi niepełnoletnimi 
(przez maksymalnie 6 dni – do 200,00 zł/dzień) 

1 200 zł - 

Opieka nad zwierzętami domowymi 600 zł - 

Pomoc domowa po hospitalizacji 
(przez maksymalnie 4 dni – do 200,00 zł/dzień) 

800 zł - 

Pomoc domowa oraz pielęgniarska rodzicowi po hospitalizacji 
(przez maksymalnie 4 dni – do 200,00 zł/dzień) 

800 zł - 

Pozostałe usługi Assistance   

Opieka nad dorosłymi osobami niesamodzielnymi w razie ich nieszczęśliwego wypadku 
(przez maksymalnie 4 dni – do 200,00 zł/dzień) 

800 zł - 

Pomoc psychologa w trudnej sytuacji losowej 1 000 zł - 

Wizyta położnej 700 zł - 

Infolinia medyczna TAK TAK 

Infolinia baby assistance TAK - 
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