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SPECJALNA OFERTA UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE 
dla Pracowników i Klientów Kancelarii PROGRESS 

* U lotk a  ma  ch a rak t er  w yłąc zn i e  i n f o rmac yjn y  i  n i e  s t an o wi  of e r t y h an d lo wej  w r ozu mien iu  k od ek su  c ywi ln ego  o raz  

i n n ych  właśc i wych  p r zep i s ó w p ra wn ych .  P r zed s t a wi on e  p o w yżej  war t ośc i  p o win n y b y ć  i n t e rp r e to wan e  łączn i e  
z  og ó ln ymi  waru n k ami  u b ezp i ec zen i a .  Pr zed s t a wi on e  k wo t y są  wys ok ośc i ami  ś wiad czeń .  

 

Zdarzenia objęte ubezpieczeniem* 

(w rozumieniu odpowiednich warunków ogólnych) Wariant III Wariant II Wariant I 

 1. Śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego przy pracy 600 000 zł 300 000 zł 160 000 zł 

 2. Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku przy pracy 450 000 zł 225 000 zł 120 000 zł 

 3. Śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego 450 000 zł 225 000 zł 120 000 zł 

 4. Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku 300 000 zł 150 000 zł 80 000 zł 

 5. Śmierć wskutek zawału serca lub udaru mózgu 200 000 zł 90 000 zł 50 000 zł 

 6. Śmierć Ubezpieczonego 150 000 zł 75 000 zł 40 000 zł 

 7. Uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku  75 000 zł 
1% = 750 zł 

50 000 zł 
1% = 500 zł 

40 000 zł 
1% = 400 zł 

 8. Niezdolność do pracy wskutek choroby lub NW 150 000 zł 75 000 zł 40 000 zł 

 9. Leczenie szpitalne 

 Wskutek NW 
od 1 do 14 dnia 150 zł; 

od 15 do 180 dnia 75 zł 
od 1 do 14 dnia 100 zł; 

od 15 do 180 dnia 50 zł 

od 1 do 14 dnia 80 zł; 

od 15 do 180 dnia 40 zł 
 

 Wskutek choroby od 1 do 180 dnia 75 zł od 1 do 180 dnia 50 zł od 1 do 180 dnia 40 zł 

Wskutek wypadku komunikacyjnego 
od 1 do 14 dnia 200 zł; 

od 15 do 180 dnia 75 zł 
od 1 do 14 dnia 150 zł; 

od 15 do 180 dnia 50 zł 

od 1 do 14 dnia 120 zł; 

od 15 do 180 dnia 40 zł 

Wskutek wypadku przy pracy 
od 1 do 14 dnia 200 zł; 
od 15 do 180 dnia 75 zł 

od 1 do 14 dnia 150 zł; 
od 15 do 180 dnia 50 zł 

od 1 do 14 dnia 120 zł; 
od 15 do 180 dnia 40 zł 

Wskutek NW komunikacyjnego przy pracy 
od 1 do 14 dnia 250 zł; 

od 15 do 180 dnia 75 zł 
od 1 do 14 dnia 200 zł; 

od 15 do 180 dnia 50 zł 

od 1 do 14 dnia 160 zł; 

od 15 do 180 dnia 40 zł 

Wskutek zawału serca/udaru mózgu 
od 1 do 14 dnia 125 zł; 
od 15 do 180 dnia 75 zł 

od 1 do 14 dnia 100 zł; 
od 15 do 180 dnia 50 zł 

od 1 do 14 dnia 80 zł; 
od 15 do 180 dnia 40 zł 

OIOM (do 5 dni) 150 zł/dzień 100 zł/dzień 80 zł/dzień 

 10. Poważne zachorowanie – 37 jednostek chorobowych 
     całkowita utrata wzroku (ślepota), choroba Cohna, choroba neuronu ruchowego, choroba 

Parkinsona, ciężkie oparzenie, dystrofia mięśni, łagodny (niezłośliwy) guz mózgu; 

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 (paraliż), poważny uraz głowy, 
przewlekła niewydolność oddechowa, przewlekła niewydolność wątroby, sepsa, 
stwardnienie rozsiane, śpiączka, tężec, transplantacja głównych narządów, udar mózgu, 

utrata kończyn, utrata mowy, utrata możliwości niezależnej egzystencji, utrata słuchu 
(głuchota), wrzodziejące zapalenie jelita grubego, wściekliznę, zaawansowany stan 
otępienny (w tym choroba Alzheimera), zakażenie HIV nabyte wskutek narażenia 

zawodowego, zakażenie HIV w wyniku transfuzji krwi, zapalenie mózgu, zawał serca 

50 000 zł 10 000 zł 8 000 zł 

 11. Śmierć Dziecka 7 000 zł 5 000 zł 3 500 zł 

 12. Poważne zachorowanie dziecka – 16 jednostek 
chorobowych 

       cukrzyca typu I, dystrofia mięśni typu Duchenne’a, łagodny nowotwór mózgu, 
niewydolność nerek, niewydolność wątroby, nowotwór złośliwy, oparzenia III stopnia, 

śpiączka, transplantacja głównych narządów, utrata kończyny, utrata mowy, utrata 
słuchu, utrata wzroku, zakażenie wirusem HIV, zapalenie mózgu, zapalenie opon 
mózgowo-rdzeniowych 

5 000 zł 3 000 zł 2 000 zł 

 13. Śmierć Małżonka / Partnera wskutek NW 50 000 zł 40 000 zł 30 000 zł 

 14. Śmierć Małżonka / Partnera 20 000 zł 15 000 zł 10 000 zł 

 15. Śmierć Rodzica ( w tym rodzica Małżonka) 1 500 zł 1 500 zł 1 200 zł 

 16. Urodzenie się Dziecka 1 200 zł 1 200 zł 1 000 zł 

 17. Urodzenie się martwego Dziecka 3 000 zł 3 000 zł 2 500 zł 

 18. Gwarancja kontynuacji Tak Tak Tak 

 Łączny miesięczny koszt ochrony /1 do 18/ 115 zł 65 zł 45 zł 
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Szanowni Państwo! 
 

specjalnie dla naszych najlepszych Klientów przygotowaliśmy szeroką i bardzo korzystną ofertę ubezpieczenia 

grupowego na życie i zdrowie.  
 

W tabeli na odwrocie znajdziecie Państwo najkorzystniejszą ofertę przedstawioną przez PRAMERICA TUiR.  

Oferta ta daje możliwość objęcia ochroną ubezpieczeniową swojego zdrowia i życia każdemu naszemu Klientowi oraz jego 
Bliskim. 
 
 

Dlaczego warto być uczestnikiem Grupy Otwartej PROGRESS: 
 Bardzo atrakcyjne składki – dużo niższe niż w ubezpieczeniach indywidualnych!!! 
 Możliwość wyboru spośród trzech dostępnych kategorii – składka 45 zł, 65 zł lub 115 zł.  
 Zakres ochrony rozszerzony o opcje niedostępne w indywidualnych ubezpieczeniach na życie. 
 Zabezpieczenie przyszłości swoich Bliskich na wypadek niespodziewanej śmierci – wypłata nawet do 160 000 zł w pierwszej, 

300 000 zł w drugiej i 600 000 zł w trzeciej kategorii za wypadek komunikacyjny w pracy. 
 Szeroka ochrona zdrowotna – wypłata świadczenia w przypadku diagnozy jednej z 37 poważnych chorób w przypadku 

Ubezpieczonego i jednej z 16 chorób u jego Dziecka. 
 Wsparcie finansowe w przypadku konieczności podjęcia leczenia szpitalnego – wypłaty za min. 4 dniowy pobyt w szpitalu 

spowodowany chorobą lub zawałem/udarem, oraz powyżej 1 dniowego pobytu w szpitalu wskutek nieszczęśliwych 
wypadków. 

 Szeroki zakres ubezpieczenia obejmujący tzw. opcje rodzinne tj.: urodzenie dziecka, śmierć rodzica/teścia, śmierć 
dziecka, urodzenie martwego dziecka. 

 Brak ankiety medycznej – ochrona przyznawana na podstawie oświadczenia o stanie zdrowia zawartego we wniosku 
o przystąpienie do ubezpieczenia. 

 Minimum formalności - w celu przystąpienia do ubezpieczenia należy wypełnić tylko jeden wniosek, a z ubezpieczenia 
można zrezygnować w każdym momencie bez żadnego okresu wypowiedzenia. 

 Profesjonalna i szybka wypłata świadczeń. 
 Wypłaty świadczeń nawet dla osób uprawiających sporty rekreacyjne lub ekstremalne. 

 
Ubezpieczenie grupowe to często tylko dodatek do już posiadanych polis na życie i zdrowie. 
Jeśli posiadają Państwo inne polisy na życie nie trzeba z nich rezygnować!!! 
 
 
 

Zasady przystępowania i uczestnictwa w Grupie Otwartej PROGRESS: 

Wiek – do ubezpieczenia grupowego mogą przystępować osoby w wieku 18-55 lat. Po ukończeniu 65 –go roku życia 

zapewniamy możliwość przejścia na dożywotnią indywidualną kontynuację. 
 Zmiana wariantu – możliwa w rocznicę ubezpieczenia z zachowaniem karencji na nadwyżki sum ubezpieczenia.  

Karencje – czas ograniczonej ochrony (działa wskutek NW): 
- 1 miesiąc – leczenie szpitalne z powodu choroby, zawału serca i udaru mózgu 
- 3 miesiące – poważne zachorowania Ubezpieczonego, poważnego zachorowania Dziecka  
- 6 miesięcy – śmierć Małżonka/Partnera, śmierć Rodzica/Teścia ubezpieczonego 
- 9 miesięcy – urodzenie Dziecka (w tym okresie będzie wypłacone 10% sumy ubezpieczenia)  

Składka – pierwsza składka płatna na konto: 64 1600 1071 1846 1233 0000 0002 
Odbiorca: Multi PROGRESS Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 200 lok. 223, 02-486 Warszawa. W tytule przelewu proszę podać swoje imię i 
nazwisko. 
Kolejne składki wymagane do 19 dnia każdego miesiąca za miesiąc z góry, na indywidualny numer konta wskazany 
w certyfikatach uczestnictwa. 
Częstotliwość miesięczna/kwartalna/półroczna/roczna. 

Każdy ubezpieczony otrzyma certyfikat potwierdzający uczestnictwo w ubezpieczeniu. 
 
 

Jesteśmy niezależną Kancelarią Ubezpieczeniową współpracującą 
z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi i  dajemy naszym Klientom 
niestandardowe rozwiązania za  bardzo atrakcyjną cenę.  

 
 

Dodatkowe korzyści z posiadania Grupy Otwartej PROGRESS: 
Doradzimy i zastosujemy maksymalne zniżki w przypadku:                              

• ubezpieczeń mieszkania lub domu         
• ubezpieczenia komunikacyjnego – samochodu OC AC          
• ubezpieczeń zdrowotnych i życiowych dla Ciebie i Twoich Bliskich              
• ubezpieczeń posagowych dla Twojego Dziecka          
• funduszy inwestycyjnych jako alternatywy dla lokaty bankowej 

 

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu: 

mailto:grupowe@kancelaria-progress.pl

