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VIP - Ubezpieczenie na Życie Klientów MAxI Group
ryczałtowe ubezpieczenie indywidualne (bez względu na wiek i płeć)

L.p. Zakres ochrony ubezpieczeniowej
Łączna kwota 
świad-czenia

Łączna kwota 
świad-czenia

Karencje

1 Zgon Ubezpieczonego 50 000 zł 100 000 zł 3 m-ce
2 Zgon Ubezpieczonego w wyniku zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu 50 000 zł 100 000 zł 3 m-ce
3 Zgon Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku 100 000 zł 150 000 zł
4 Zgon Ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego 150 000 zł 200 000 zł
5 Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku 50 000 zł 75 000 zł

(za każdy 1% trwałego uszczerbku) 500 zł 750 zł
6 Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu 12 500 zł 25 000 zł

(za każdy 1% trwałego uszczerbku) 125 zł 250 zł
7 Poważne zachorowanie Ubezpieczonego 2 500 zł 5 000 zł 6 m-cy
8 Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku (do 21 dni w ciągu roku) 50 zł 100 zł
9 Pobyt Ubezpieczonego na OIOM (do 14 dni w ciągu roku) 100 zł 200 zł 6 m-cy
10 Rehabilitacja Ubezpieczonego w wyniku NW + Assistance 2 000 zł 2 000 zł
11 Zgon małżonka / konkubenta Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku 12 500 zł 25 000 zł
12 Zgon dziecka Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku 6 250 zł 12 500 zł
13 Zgon rodzica w wyniku nieszczęśliwego wypadku 1 250 zł 2 500 zł
14 Zgon teścia w wyniku nieszczęśliwego wypadku 1 250 zł 2 500 zł

Składka miesięczna dla jednej osoby: 60 zł 100 zł

MAxI Group Dworcowa 1/1 Koszalin 75-201 tel/fax 94 34 60 522  Tel Kom: 534 150 800   mail grupamaxi@wp.pl

Do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby w wieku od 18 do 64 roku życia, u których w chwili przystąpienia do ubezpieczenia nie rozpoznano lub nie leczą się z powodu żadnego z

poniższych schorzeń:

- wad wrodzonych i rozwojowych, wad serca, niestabilnej choroby serca, zawału serca, udaru mózgu, niewydolności nerek, nowotworu złośliwego, zaburzeń psychicznych

i zachowania, zakażenia ludzkim wirusem upośledzenia odporności – HIV, żółtaczki typu B i C - wirusowego zapalenia wątroby typu B i C.

Nie orzeczono dla osoby wnioskującej o ubezpieczenie znacznego stopnia niepełnosprawności (tj. całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, w

poprzednim stanie prawnym: I grupa inwalidztwa), umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (tj. całkowitej niezdolności do pracy, w poprzednim stanie prawnym: II grupa

inwalidztwa) lub niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.


