
SPECJALNA OFERTA UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE 
 
 

W tabeli podane są wysokości świadczeń. 
Ulotka ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych 
przepisów prawnych. Przedstawione powyżej wartości powinny być interpretowane łącznie z odpowiednimi dla towarzystwa ogólnymi 
warunkami ubezpieczenia. 
* szczegółowe informacje zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia „ASSISTANCE MEDYCZNY” zatwierdzony uchwałą Zarządu AWP P&C S.A. Oddział w Polsce z dnia 07.11.2018r. 

 

  

Zdarzenia objęte ubezpieczeniem 
(w rozumieniu odpowiednich warunków ogólnych) 

Wariant I Wariant II Wariant III Wariant IV 

1. Śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego   
    przy pracy 

160 000 zł 300 000 zł 600 000 zł 1 000 000 zł 

2. Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku 
   przy pracy 

120 000 zł 225 000 zł 450 000 zł 750 000 zł 

3. Śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego 120 000 zł 225 000 zł 450 000 zł 750 000 zł 

4. Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku 80 000 zł 150 000 zł 300 000 zł 500 000 zł 

5. Śmierć wskutek zawału serca lub udaru 
   mózgu 

50 000 zł 90 000 zł 200 000 zł 300 000 zł 

6. Śmierć Ubezpieczonego 40 000 zł 75 000 zł 150 000 zł 250 000 zł 

7. Uszczerbek na zdrowiu wskutek   
    nieszczęśliwego wypadku 

40 000 zł 

1% = 400 zł 

50 000 zł 

1% = 500 zł 

75 000 zł 

1% = 750 zł 

100 000 

1% = 1 000 zł 
8. Niezdolność do pracy wskutek choroby lub 
   NW 

40 000 zł 75 000 zł 150 000 zł 250 000 zł 

 9. Leczenie  
    szpitalne 

 Wskutek NW 
od 1 do 14 dnia 80 zł 

od 15 do 180 dnia 40 zł 
od 1 do 14 dnia 100 zł 

od 15 do 180 dnia 50 zł 
od 1 do 14 dnia 150 zł 
od 15 do 180 dnia 75 zł 

od 1 do 14 dnia 200 zł 
od 15 do 180 dnia 100 zł 

 Wskutek choroby od 1 do 180 dnia 40 zł od 1 do 180 dnia 50 zł od 1 do 180 dnia 75 zł od 1 do 180 dnia 100zł 

 Wskutek wypadku    
 komunikacyjnego 

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

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

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

od 1 do 14 dnia 250 zł 
od 15 do 180 dnia 100zł 

 Wskutek wypadku przy pracy 
od 1 do 14 dnia 120 zł 

od 15 do 180 dnia 40 zł 

od 1 do 14 dnia 150 zł 

od 15 do 180 dnia 50 zł 

od 1 do 14 dnia 200 zł 

od 15 do 180 dnia 75 zł 

od 1 do 14 dnia 250 zł 

od 15 do 180 dnia 100 zł 

 Wskutek NW komunikacyjnego   
 przy pracy 

od 1 do 14 dnia 160 zł 
od 15 do 180 dnia 40 zł 

od 1 do 14 dnia 200 zł 
od 15 do 180 dnia 50 zł 

od 1 do 14 dnia 250 zł 
Od 15 do 180 dnia 75 zł 

od 1 do 14 dnia 300 zł 
od 15 do 180 dnia 100 zł 

 Wskutek zawału serca/udaru   
 mózgu 

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

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

od 1 do 14 dnia 125 zł 
od 15 do 180 dnia 75 zł 

od 1 do 14 dnia 150 zł 
od 15 do 180 dnia 100 zł 

 OIOM (do 5 dni) 80 zł/dzień 100 zł/dzień 150 zł/dzień 200 zł/dzień 

10. Poważne zachorowanie – 45 jednostek    
     chorobowych 

8 000 zł 10 000 zł 50 000 zł 125 000 zł 

11. Operacje 

100% - 3 000 zł 
80% - 2 400 zł 

60% - 1 800 zł 
40% - 1 200 zł 

20% - 600 zł 
10% - 300 zł 
5% - 150 zł 

100% - 4 000 zł 
80% - 3 200 zł 

60% - 2 400 zł 
40% - 1 600 zł 

20% - 800 zł 
10% - 400 zł 
5% - 200 zł 

100% - 5 000 zł 
80% - 4 000 zł 

60% - 3 000 zł 
40% - 2 000 zł 

20% - 1 000 zł 
10% - 500 zł 
5% - 250 zł 

100% - 5 000 zł 
80% - 4 000 zł 

60% - 3 000 zł 
40% - 2 000 zł 

20% - 1 000 zł 
10% - 500 zł 
5% - 250 zł 

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

13. Poważne zachorowanie dziecka – 24   
      jednostki chorobowe 

2 000 zł 3 000 zł 5 000 zł 5 000 zł 

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

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

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

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

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

19. Assistance medyczny Ubezpieczonego*   
      (dot. osoby przystępującej do Ubezpieczenia) 

Tak Tak Tak Tak 

20. Ankieta medyczna Nie Nie Nie Tak 

21. Cesja na bank w formie uposażonego Tak Tak Tak Tak 

 Składka za ubezpieczenie 48 zł 70 zł 122 zł 201 zł 

 Składka administracyjna Stowarzyszenia 3 zł 5 zł 7 zł 9 zł 

Łączny miesięczny koszt 
(składka za ubezpieczenie + składka administracyjna Stowarzyszenia) 

51 zł 75 zł 129 zł 210 zł 



Jeżeli wybrałeś wariant I - IV możesz rozszerzyć ochronę o poniższe pakiety: 

 Pakiet „Onkologiczne S.O.S.” 

 

Powtórna opinia medyczna – opinia będąca rezultatem Zagranicznej Konsultacji Medycznej.  
Organizacja i pokrycie kosztów zagranicznej Konsultacji Medycznej: 

 Udzielenie Ubezpieczonemu informacji o niezbędnej dokumentacji medycznej, umożliwiającej wydanie 
Powtórnej Opinii Medycznej 

 Tłumaczenie dostarczonej dokumentacji medycznej na język angielski 
 Przekazanie dokumentacji medycznej Konsultantowi, przy wykorzystaniu środków komunikacji,  

które umożliwią Konsultantowi odczytanie dokumentacji i jej analizę 
 Wydanie Powtórnej Opinii Medycznej przez Konsultanta 
 Tłumaczenie na język polskie Powtórnej Opinii Medycznej wydanej przez Konsultanta 
 Udostępnienie Powtórnej Opinii Medycznej Ubezpieczonemu 

                                        Wsparcie w przypadku nowotworu 
Limit na 1 zdarzenie 

ubezpieczeniowe 

Konsultacje lekarskie 3 000,00 zł 

Diagnostyka laboratoryjna 3 000,00 zł 

Badania specjalistyczne 5 000,00 zł 

                                         Świadczenia assistance 

Transport na badania i zaplanowane operacje 2 000,00 zł 

Domowa opieka pielęgniarska 1 500,00 zł 

Dostosowanie miejsca zamieszkania   2 000,00 zł 

Pomoc psychologa 2 000,00 zł 

                                         Świadczenia sanatoryjne 

Pobyt w sanatorium 3 000,00 zł 

 

 Pakiet „Z myślą o zdrowiu dziecka PLUS” 
"Z myślą o zdrowiu dziecka PLUS" 

 1. Poważny uraz Dziecka na skutek nieszczęśliwego 
     wypadku* 

maksymalna kwota świadczenia 10 000 zł 

za 1% 100 zł 

 2. Śmierć Dziecka* 2 500 zł 

 3. Śmierć Dziecka na skutek nieszczęśliwego wypadku (łącznie)* 5 000 zł 

 4. Poważna choroba Dziecka (24 jednostki chorobowe)* 2 500 zł 

 5. Pobyt w szpitalu Dziecka (nie więcej niż 180 dni w roku ubezpieczenia)* od 1 do 14 dnia 25 zł 

 6. Assistance Medyczny** TAK 

Dodatkowy miesięczny koszt 9 zł 
 

Dziecko - dziecko Ubezpieczonego własne lub przysposobione, pozostające pod jego władzą rodzicielską,  
              które nie ukończyło 25 lat 

Assistance Medyczny (dotyczy Dziecka) 

Usługi assistance w przypadku NW lub nagłego zachorowania 

Transport medyczny do/z Placówki Medycznej 2 000,00 zł 

Transport medyczny pomiędzy Placówkami Medycznymi 2 000,00 zł 

Dostarczenie leków   400,00 zł 

Pomoc medyczna za granicą        300 € 

Pobyt opiekuna w szpitalu podczas hospitalizacji Dziecka  800,00 zł 

Usługi assistance w przypadku nagłego zachorowania skutkującego co najmniej trzydniową hospitalizacją albo NW 

Wizyta pielęgniarki   800,00 zł 

Transport sprzętu rehabilitacyjnego 1 200,00 zł 

Wypożyczenie lub zakup sprzętu rehabilitacyjnego 1 200,00 zł 

Organizacja i pokrycie kosztów procesu rehabilitacyjnego 1 200,00 zł 

Wizyta lekarza pediatry (maksymalnie 2 zdarzenia w roku) 1 000,00 zł 

Wizyta lekarza specjalisty (maksymalnie 2 zdarzenia w roku) 1 200,00 zł 

Prywatne lekcje dla Dziecka   600,00 zł 

Usługi assistance w przypadku NW skutkującego co najmniej trzydniową hospitalizacją lub nagłego zachorowania skutkującego 
co najmniej trzydniową hospitalizacją 

Przewóz niepełnoletnich Dzieci do osoby do opieki 800,00 zł 

Pozostałe usługi assistance 

Opieka nad niepełnoletnim Dzieckiem w razie NW   
(przez maksymalnie 4 dni – do 200,00 zł/dzień) 

800,00 zł 

Infolinia medyczna TAK 
* szczegółowe informacje zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia „ASSISTANCE MEDYCZNY” zatwierdzony uchwałą Zarządu AWP P&C S.A. Oddział w Polsce z dnia 07.11.2018r. 
**szczegółowe informacje zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Grupowego na Życie Unum  z dn. 3.11.2018r. 

 

"Onkologiczne S.O.S." 

1. Choroba nowotworowa* 

Nowotwór złośliwy 30 000 zł 

Nowotwór o granicznej 
złośliwości 

3 000 zł 

2. Pobyt w szpitalu Ubezpieczonego z powodu  nowotworu   
    (nie więcej niż 180 dni w Roku ubezpieczenia)* 

od 1 do 14 dnia 50 zł 

3. Leczenie specjalistyczne* 3 000 zł 

4. Powtórna opinia medyczna** TAK 

5. Wsparcie w przypadku nowotworu** TAK 

Dodatkowy miesięczny koszt 15 zł 



 

Dlaczego warto być uczestnikiem ubezpieczenia? 

 Bardzo atrakcyjne składki - dużo niższe niż w ubezpieczeniach indywidualnych 
 Możliwość wyboru spośród czterech dostępnych wariantów 
 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 pierwszym,  

300 000 zł w drugim, 600 000 zł w trzecim i 1 000 000 zł w czwartym wariancie za wypadek komunikacyjny w pracy 
 Szeroka ochrona zdrowotna - wypłata świadczenia zgodnie z katalogiem poważnych zachorowań obejmuje 45 jednostek 

chorobowych Ubezpieczonego oraz 24 jednostki chorobowe 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 nieszczęśliwego wypadku 
 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 (dotyczy wariantów I – III) 
 Profesjonalna i szybka wypłata świadczeń 
 Wypłaty świadczeń nawet dla osób uprawiających sporty rekreacyjne lub ekstremalne 
 Poważne zachorowania Ubezpieczonego: bakteryjne zapalenie opon mózgowych, bąblowiec mózgu, całkowita utrata 

wzroku   (ślepota),choroba Crohna, choroba Huntingtona (pląsawica Huntingtna), choroba neuronu ruchowego, choroba 
Parkinsona, ciężkie oparzenie, 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 (paraliż), poważny uraz głowy, przewlekła niewydolność oddechowa, 
przewlekła niewydolność wątroby, ropień mózgu, 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, wścieklizna, zaawansowany stan otępienny (w tym choroba Alzheimera), zakażenie 
martwicy trzustki,  zakażenie HIV nabyte wskutek narażenia zawodowego, zakażenie HIV w wyniku transfuzji krwi, zapalenie 
mózgu, zawał serca, zespół krótkiego jelita, zgorzel gazowa 

 Poważne zachorowania Dziecka: choroba Crohna, choroba Heinego-Medina (poliomyelitis), choroba kardiologiczna, choroba 
neuronu ruchowego, cukrzyca typu I, dystrofia mięśni typu Duchenne’a, łagodny guz mózgu, niedokrwistość aplastyczna,  
niewydolność nerek, niewydolność wątroby, nowotwór złośliwy, oparzenia III stopnia, paraliż, poważny uraz głowy, przewlekła 
niewydolność oddechowa, śpiączka, transplantacja głównych narządów, utrata kończyny, utrata mowy, utrata słuchu, utrata 
wzroku (ślepota), zakażenie wirusem HIV, zapalenie mózgu, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych 

 Operacje Chirurgiczne Ubezpieczonego – zabieg chirurgiczny przeprowadzany w związku z chorobą lub fizycznymi 
obrażeniami ciała powstałymi na skutek nieszczęśliwego wypadku u Ubezpieczonego. Odpowiedzialnością Unum objęte są tylko 
i wyłącznie przypadki wskazane w Tabeli Świadczeń. Łącznie 461 procedur m.in. 

 

Procedury medyczne Wariant I Wariant II Wariant III Wariant IV 

Przeszczep płuca, usunięcie zmiany w obrębie opon 
mózgowych, operacja naprawcza przełyku – 100%  

3 000 zł 4 000 zł 5 000 zł 5 000 zł 

Przezskórna operacja dotycząca zastawki serca, przeszczep 
nerki, operacja naprawcza wątroby – 80%  

2 400 zł 3 200 zł 4 000 zł 4 000 zł 

Wycięcie zmiany w nerce, usunięcie zmiany trzustki, 
operacja wrzodu dwunastnicy – 60%  

1 800 zł 2 400 zł 3 000 zł 3 000 zł 

Przezskórna terapeutyczna operacja pęcherzyka 
żółciowego, operacja naprawcza cewki moczowej – 40% 

1 200 zł 1 600 zł 2 000 zł 2 000 zł 

Usunięcie kamienia z nerki metodą endoskopową, wycięcie 
pęcherzyka żółciowego – 20% 

600 zł 800 zł 1 000 zł 1 000 zł 

Usunięcie zmiany skórnej twarzy, usunięcie żylaków 
kończyny dolnej – 10%  

300 zł 400 zł 500 zł 500 zł 

Wycięcie zmiany szyjki macicy, terapeutyczna endoskopia 
stawu kolanowego i barkowego – 5% 

150 zł 200 zł 250 zł 250 zł 

 

Wybrane ograniczenia odpowiedzialności: 
 

 Świadczenie z tytułu  śmierci Ubezpieczonego wskutek zawału serca/udaru mózgu nie zostanie wypłacone, jeżeli 
zawał mięśnia sercowego oraz udar mózgu powstał w związku przyczynowo-skutkowym z nadciśnieniem tętniczym, chorobą 

niedokrwienną serca lub cukrzycą, które zostały zdiagnozowanie lub z powodu których postępowanie diagnostyczno-lecznicze 
trwało u Ubezpieczonego w okresie 3 lat przed datą objęcia Ubezpieczonego ochroną przez Unum. 

 Świadczenie z tytułu poważnego zachorowania Ubezpieczonego, poważnego zachorowania Dziecka nie zostanie 
wypłacone w przypadku poważnej choroby, z powody której postępowanie diagnostyczno-lecznicze trwało u Ubezpieczonego lub 
jego Dziecka  w okresie 3 lat przed datą objęcia go ochroną Ubezpieczeniową przez Unum.  

 Świadczenie z tytułu operacji chirurgicznych Ubezpieczonego nie zostanie wypłacone w przypadku, gdy choroba 
pozostająca w związku przyczynowo-skutkowym z przeprowadzoną u Ubezpieczonego operacją chirurgiczną została 
zdiagnozowana lub z powodu której u Ubezpieczonego postępowanie diagnostyczno-lecznicze trwało w okresie 3 lat przed datą 
objęcia Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową przez Unum. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Zasady przystępowania i uczestnictwa w ubezpieczeniu grupowym: 
 

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 

Ankieta medyczna przy wariancie IV 
Oświadczenie o stanie zdrowia przy dodatkowym pakiecie onkologicznym 
 

Karencje Pakiety I - IV – czas ograniczonej ochrony (działa w przypadku zdarzeń będących następstwem NW): 
 

 1 miesiąc – leczenie szpitalne z powodu choroby, zawału serca i udaru mózgu 
 3 miesiące – poważne zachorowania Ubezpieczonego, poważne zachorowania Dziecka, operacje chirurgiczne Ubezpieczonego 
 6 miesięcy – śmierć Małżonka/Partnera, śmierć Rodzica/Teścia Ubezpieczonego 
 9 miesięcy – urodzenie Dziecka, urodzenie martwego Dziecka (w tym okresie będzie wypłacone 10% sumy ubezpieczenia) 

 
Karencje Pakiet „Onkologiczne S.O.S.” 
 

 1 miesiąc – pobyt Ubezpieczonego w szpitalu z powodu choroby nowotworowej 
 3 miesiące – choroba nowotworowa Ubezpieczonego, leczenie specjalistyczne (w tym okresie będzie wypłacone 10% sumy     

                    ubezpieczenia) 
 

      Karencje Pakiet „Z myślą o zdrowiu Dziecka PLUS”  
 

 1 miesiąc – pobyt Dziecka w szpitalu z powodu choroby 
 3 miesiące – poważne zachorowania Dziecka  
 

 Assistance Medyczny Ubezpieczonego**(dot. osoby przystępującej do ubezpieczenia war.I-IV)  

Usługi assistance w przypadku NW lub nagłego zachorowania 
Limit na 1 zdarzenie 

ubezpieczeniowe 

Transport medyczny do/z Placówki Medycznej 2 000,00 zł 

Transport medyczny pomiędzy Placówkami Medycznymi 2 000,00 zł 

Dostarczenie leków   400,00 zł 

Pomoc medyczna za granicą        300 € 

Usługi assistance w przypadku nagłego zachorowania skutkującego co najmniej trzydniową hospitalizacją albo NW 

Wizyta pielęgniarki    800,00 zł 

Transport sprzętu rehabilitacyjnego 1 200,00 zł 

Wypożyczenie lub zakup sprzętu rehabilitacyjnego 1 200,00 zł 

Organizacja i pokrycie kosztów procesu rehabilitacyjnego 1 200,00 zł 

Wizyta lekarza internisty (maksymalnie 2 zdarzenia w roku) 1 000,00 zł  

Wizyta lekarza specjalisty (maksymalnie 2 zdarzenia w roku) 1 200,00 zł 

Dostarczenie posiłków    500,00 zł 

Transport Rodzica na wizytę kontrolną    800,00 zł 

Osobisty Asystent dla Rodzica 1 200,00 zł 

Usługi assistance w przypadku NW skutkującego co najmniej trzydniową hospitalizacją lub nagłego zachorowania skutkującego co 
najmniej trzydniową hospitalizacją 

Opieka nad dorosłymi Osobami Niesamodzielnymi i Niepełnoletnimi Dziećmi 
(przez maksymalnie 6 dni – do 200,00 zł/dzień) 

1 200,00 zł 

Opieka nad zwierzętami domowymi   600,00 zł 

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

  800,00 zł 

Pomoc domowa oraz pielęgniarska dla Rodzica 
(przez maksymalnie 4 dni – do 200,00 zł/dzień) 

 800,00 zł 

Pozostałe usługi assistance 

Opieka nad dorosłymi Osobami Niesamodzielnymi w razie NW 
(przez maksymalnie 4 dni – do 200,00 zł/dzień) 

   800,00 zł 

Pomoc Psychologa w Trudnej Sytuacji Losowej 1 000,00 zł 

Wizyta położnej   700,00 zł 

Infolinia medyczna TAK 

Infolinia baby assistance TAK 
         **  szczegółowe informacje zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia „ASSISTANCE MEDYCZNY” zatwierdzony uchwałą Zarządu AWP P&C S.A. Oddział w Polsce z dnia 07.11.2018r. 

 
Dane do wpłat:      Pierwsza składka płatna na konto:  
                                23 1600 1169 1876 9467 6000 0001 
Odbiorca:             Stowarzyszenie Ubezpieczonych PROGRESS Al. Jerozolimskie 200 lok. 223, 02-486 Warszawa 
                    W tytule przelewu proszę wpisać swoje imię i nazwisko. 
Częstotliwość opłacania składki: miesięczna/kwartalna/półroczna/roczna. 

 

Każdy ubezpieczony otrzyma certyfikat potwierdzający uczestnictwo w ubezpieczeniu. 
W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu. 

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!!! 


