
Ubezpieczenie dla Ciebie i Twoich bliskich

GRUPA OTWARTA

W tych niepewnych czasach warto jest mieć plan awaryjny...

DLA KOGO
Program ubezpieczenia na życie został stworzony dla osób w wieku od 18 do 67 lat, które:

poszukują polisy na życie

potrzebują zabezpieczenia finansowego dla siebie i swoich bliskich

nie są aktywne zawodowo

prowadzą jednoosobową działalność

pracują w małej firmie, gdzie nie ma możliwości zawarcia grupowego ubezpieczenia

pracują za granicą

DO UBEZPIECZENIA MOŻESZ PRZYSTĄPIĆ ON-LINE
bez potrzeby podpisywania deklaracji

bez odsyłania dokumentów

z wygodną formą płatności

cały proces przystąpienia zajmuje niecałe 5 minut

PROPONUJEMY
wysokie sumy ubezpieczenia na życie w atrakcyjnej cenie

szeroki zakres świadczeń

prosty sposób zawarcia umowy

brak ankiet medycznych

zabezpieczenie zobowiązań finansowych lub kredytów, w tym również kredytu hipotecznego

www.e-nfs.pl



Zapraszamy do kontaktu: 58 500 50 58 lub 502 496 244

Zobacz, jak wiele sytuacji może być objętych ochroną  i sprawdź jaki wariant ubezpieczenia będzie najlepszy dla Ciebie!

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Szczegółowe informacje na temat umowy ubezpieczenia znajdują się w Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia.

Zgon ubezpieczonego w następstwie wypadku 
komunikacyjnego w pracy 

Zgon ubezpieczonego w następstwie wypadku 
komunikacyjnego

Zgon ubezpieczonego w następstwie wypadku w pracy

Wariant IZakres ochrony ubezpieczeniowej

100 800 zł

75 600 zł

75 600 zł

Powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu
ubezpieczonego w wyniku wypadku 
- za 1% trwałego uszczerbku

350 zł 1 000 zł

Inwalidztwo ubezpieczonego w wyniku wypadku 15 000 zł

Zgon małżonka lub partnera 11 000 zł

Zgon rodzica małżonka lub partnera 1 680 zł

Zgon ubezpieczonego 30 000 zł 100 000 zł 150 000 zł

Wiek wstępu

Zgon ubezpieczonego w następstwie zawału serca 
lub udaru mózgu

Zgon ubezpieczonego w następstwie 
nieszczęśliwego wypadku 55 000 zł

50 400 zł

Zgon małżonka lub partnera w wyniku  wypadku 24 500 zł

Zgon rodzica w wyniku wypadku 3 360 zł

Zgon rodzica 1 680 zł

Zgon rodzica małżonka lub partnera w wyniku wypadku 3 360 zł

Urodzenie się dziecka 1 500 zł

Zgon noworodka 3 500 zł

Zgon dziecka ubezpieczonego bez względu na wiek 4 000 zł

Zgon dziecka w następstwie wypadku 8 000 zł

Osierocenie dziecka przez ubezpieczonego 4 000 zł

Warta Assistance Medyczny TAK

Wystąpienie u małżonka lub partnera
poważnego zachorowania 2 500 zł

Wystąpienie u dziecka poważnego zachorowania 3 000 zł

Operacje ubezpieczonego PLUS. 
Wysokość  świadczenia zależy od poziomu trudności 
operacji: od 10 do 100 % kwoty bazowej

2 000 zł
Kwota bazowa

Leczenie specjalistyczne. 
Wysokość świadczenia: 50 % lub 100 % kwoty bazowej

3 000 zł
Kwota bazowa

Wystąpienie u ubezpieczonego poważnego
zachorowania

Wariant II

200 000 zł
świadczenie jak za zgon 

ubezpieczonego
w następstwie 

nieszczęśliwego wypadku

300 000 zł
świadczenie jak za zgon 

ubezpieczonego
w następstwie 

nieszczęśliwego wypadku

100 000 zł
świadczenie jak za zgon 

ubezpieczonego

150 000 zł
świadczenie jak za zgon 

ubezpieczonego

Wariant III

52 złSKŁADKA MIESIĘCZNA 83 zł 65 zł

200 000 zł 300 000 zł

Dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego 
za pobyt spowodowany wypadkiem komunikacyjnym

135 zł do 14 dni /
47,50 zł od 15 do 90 dnia

200 zł do 14 dni /
100 zł od 15 do 90 dnia

Dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego
za pobyt spowodowany wypadkiem w pracy 

135 zł do 14 dni /
47,50 zł od 15 do 90 dnia

200 zł do 14 dni /
100 zł od 15 do 90 dnia

Dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego
za pobyt spowodowany wypadkiem

95 zł do 14 dni /
47,50 zł od 15 do 90 dnia

200 zł do 14 dni /
100 zł od 15 do 90 dnia

Dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego
za pobyt spowodowany chorobą 47,50 zł do 90 dni 100 zł do 90 dni

Pobyt ubezpieczonego na OIOM
w wyniku wypadku lub choroby 500 zł jednorazowo

5 000 zł 5 000 zł

Dzienne świadczenie szpitalne za pobyt 
spowodowany wypadkiem

50 zł do 14 dni /
25 zł od 15  do 90 dnia

Pobyt na OIOM w wyniku wypadku lub choroby 250 zł jednorazowo

Dzienne świadczenie szpitalne małżonka lub partnera ubezpieczonego spowodowane NW. 
Minimalny pobyt  w wyniku NW - 1 dzień.

18 - 55 lat 18 - 55 lat18 - 67 lat
KARENCJE

Dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego. 
Minimalny pobyt  w wyniku NW - 1 dzień, w wyniku choroby – powyżej 3 dni.
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6 miesięcy

6 miesięcy

6 miesięcy

6 miesięcy

6 miesięcy

10 miesięcy

6 miesięcy

6 miesięcy

6 miesięcy

6 miesięcy

6 miesięcy

6 miesięcy

6 miesięcy

6 miesięcy

3 miesięce

choroba - 3 miesięce

choroba - 3 miesięce


