PROGRAM GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE
DLA PRACOWNIKÓW SZPITALI
ZRZESZONYCH W POLSKIEJ FEDERACJI SZPITALI
PROGRAM STWORZONY PRZY WSPÓŁUDZIALE KONSORCJUM SPÓŁEK

ORAZ TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE

Zamość 22.05.2014 r.

NOWE ROZWIĄZANIE
Program „uszyty na miarę” dla Polskiej Federacji Szpitali
Pierwsze tak kompleksowe rozwiązanie na polskim rynku
Możliwość funkcjonowania niezależnie od istniejących polis
ubezpieczenia osobowego

KONSTRUKCJA PROGRAMU
Program ubezpieczeniowy składa się z pakietów:

Pakiet podstawowy – składający się z 3 wariantów dla każdej grupy wiekowej do
wyboru, obejmujący ochronę życia i zdrowia Ubezpieczonego. Warianty różnią się
wysokościami świadczeń.
Renta z Opieką Medyczną – składający się z 3 wariantów do wyboru, obejmujący
zdarzenia z tytułu minimum 50% trwałego inwalidztwa powstałego w wyniku
nieszczęśliwego wypadku oraz Opieki Medycznej i Telediagnozy.
Twoje Dziecko – składający się z 3 wariantów do wyboru, zapewniający ochronę
Dziecku Pracownika w przypadku trwałego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego
wypadku oraz Assistance Medyczny związany ze zdarzeniami zaistniałymi w wyniku
nieszczęśliwego wypadku.

ZAKRES UBEZPIECZEŃ I WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ
Pakiet Podstawowy – każdy Pracownik może przystąpić do jednego wybranego wariantu z poniższym
zakresem świadczeń. Współmałżonkowie/Partnerzy oraz Pełnoletnie Dzieci mogą przystąpić do Wariantu I.
Dla osób, które nie ukończyły 65 roku życia:
Zdarzenie
Wysokość świadczenia
ubezpieczeniowe
Wariant 1
Wariant 2
Wariant 3
Śmierć ubezpieczonego z dowolnej przyczyny

125 000 zł

200 000 zł

250 000 zł

Śmierć ubezpieczonego na skutek NW

250 000 zł

400 000 zł

500 000 zł

Śmierć ubezpieczonego na skutek NW komunikacyjnego

375 000 zł

600 000 zł

750 000 zł

Śmierć ubezpieczonego na skutek NW w pracy

375 000 zł

600 000 zł

750 000 zł

Śmierć ubezpieczonego na skutek NW komunikacyjnego w
pracy

500 000 zł

800 000 zł

1 000 000 zł

Śmierć na skutek zawału lub udaru

250 000 zł

400 000 zł

500 000 zł

Całkowite trwałe inwalidztwo i uszczerbek na zdrowiu na
skutek NW

50 000 zł za 100%
500 zł za 1%

100 000 zł za 100%
1 000 zł za 1%

150 000 zł za 100%
1 500 zł za 1%

Uszczerbek na zdrowiu na skutek zawału lub udaru

50 000 zł za 100%
500 zł za 1%

100 000 zł za 100%
1 000 zł za 1%

150 000 zł za 100%
1 500 zł za 1%

Niezdolność do pracy

25 000 zł

50 000 zł

100 000 zł

Wystąpienie groźnej choroby (33 jednostki chorobowe)

10 000 zł

30 000 zł

50 000 zł

TAK

TAK

TAK

75,00 zł

139,00 zł

199,00 zł

Assistance
Składka miesięczna finansowana przez Pracownika

ZAKRES UBEZPIECZEŃ I WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ
Pakiet Podstawowy można rozszerzyć o Pakiet Renta z Opieką Medyczną – obejmuje on zdarzenia związane z
NW jak też zabezpiecza drugą opinię medyczną w sytuacji poważnego zachorowania (Telediagnoza).
Zdarzenie
ubezpieczeniowe
Renta: świadczenie jednorazowe +
świadczenie miesięczne

Wysokość świadczenia
Wariant 1

Wariant 2

Wariant 3

80 000 zł
(50 000 zł jednorazowo + 500
zł miesięcznie przez 5 lat)

220 000 zł
(50 000 zł jednorazowo +
1 000 zł miesięcznie przez
10 lat)

420 000 zł
(150 000 zł jednorazowo +
1 500 zł miesięcznie przez
15 lat)

Opieka Medyczna

TAK

TAK

TAK

Telediagnoza (dwie konsultacje medyczne w
ciągu roku)

TAK

TAK

TAK

11,00 zł

22,00 zł

38,00 zł

Składka miesięczna finansowana przez
Pracownika

Do pakietu Renta z Opieką Medyczną może przystąpić każdy Pracownik, Małżonek/Partner, Pełnoletnie
Dziecko ubezpieczony w Pakiecie Podstawowym.

ZAKRES UBEZPIECZEŃ I WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ
Pakiet Podstawowy można rozszerzyć o Pakiet Twoje Dziecko – ochrona obejmuje każde dziecko własne lub
przysposobione lub pasierba Ubezpieczonego głównego (jeżeli nie żyje ojciec lub matka) w wieku do 19 roku
życia, a w przypadku dalszego kształcenia do 25 roku życia.
Wysokość składki niezależna od liczby dzieci.
Zdarzenie
ubezpieczeniowe
Pobyt w szpitalu dziecka na skutek NW
(za dzień pobytu)
Trwałe inwalidztwo dziecka na skutek NW
(częściowe i całkowite)
Assistance medyczny (opieka medyczna, pomoc
medyczna, pomoc opiekuńcza, telefoniczna
informacja medyczna, infolinia dziecko, baby
concierge)
Składka miesięczna finansowana przez Pracownika

Wysokość świadczenia
Wariant 1

Wariant 2

Wariant 3

50 zł

100 zł

200 zł

10 000 zł

20 000 zł

40 000 zł

TAK

TAK

TAK

9,00 zł

14,00 zł

18,00 zł

Do pakietu Twoje Dziecko może przystąpić każdy Pracownik, Małżonek/Partner, Pełnoletnie Dziecko
ubezpieczony w Pakiecie Podstawowym.

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU
Do Pakietu Podstawowego mogą przystąpić:
Pracownicy zatrudnieni w szpitalach oraz ośrodkach opieki medycznej zrzeszonych w
Polskiej Federacji Szpitali na podstawie umowy o pracę lub kontraktu trwającego co
najmniej 3 miesiące, którzy nie ukończyli 69 roku życia
Małżonkowie/Partnerzy i Pełnoletnie Dzieci ubezpieczonych Pracowników, którzy nie
ukończyli 65 roku życia
Do Pakietu Renta z Opieką Medyczną i/lub Pakietu Twoje Dziecko mogą przystąpić:
Pracownicy, Małżonkowie/Partnerzy, Pełnoletnie Dzieci objęci ochroną w Pakiecie
Podstawowym.

INFORMACJE O KONSORCJUM BROKERSKIM
Suma gwarancyjna na poziomie 80 mln Euro
Placówki na terenie całego kraju
Ugruntowana pozycja lidera na rynku ubezpieczeń życiowych oraz majątkowych w
tym OC dla sektora medycznego
Gwarancja najkorzystniejszych i innowacyjnych rozwiązań ubezpieczeniowych
Konsorcjum posiada własne biura prawne biorące czynny udział w procesie w
likwidacji szkód
Współpraca z konsorcjum brokerskim nie pociąga za sobą żadnych kosztów

„MERYDIAN” BROKERSKI DOM UBEZPIECZENIOWY S.A.
Spółka Akcyjna „MERYDIAN” Brokerski Dom Ubezpieczeniowy została
założona w 1998 roku, jako kontynuacja działającej od 1991 roku spółki
cywilnej.
Zespół pracowników „MERYDIAN” BDU S.A., to doświadczeni w branży
ubezpieczeniowej praktycy pracujący na terenie całej Polski, będący
kapitałem intelektualnym i kluczowym atutem firmy.
Istotnym dla Spółki segmentem rynku są podmioty z sektora medycznego
oraz finansów publicznych. „MERYDIAN” BDU S.A. posiada grupę
pracowników wyspecjalizowaną w Prawie zamówień publicznych wspierającą
przede wszystkim placówki medyczne oraz jednostki służby publicznej.

GRAS SAVOYE Sp. z o.o.
Grass Savoye jest jedną z najbardziej liczących się firm brokerskich na świecie.
Na Polskim rynku jest największym pośrednikiem ubezpieczeniowym. Grupa
działa w Polsce w ramach dwóch spółek:
Gras Savoye Polska – broker ubezpieczeniowy i reasekuracyjny
Pol – Assistance – spółka serwisowa.
Gras Savoye Polska jest liderem i pionierem w dziedzinie pośrednictwa i
doradztwa ubezpieczeniowego. Oferta Spółki obejmuje obsługę wszystkich
linii ubezpieczeniowych, usługi w zakresie doradztwa, risk manegementu oraz
reasekuracji.
Spółka Pol – Assistance świadczy usługi ubezpieczeniowe w zakresie
assistance technicznego, medycznego i prawnego. Prowadzi również pełną
likwidację szkód.
Spółki obsługują w Polsce tysiące klientów, w tym międzynarodowe
korporacje, podmioty publiczne oraz klientów indywidualnych.

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ METLIFE AMPLICO
MetLife Amplico to grupa spółek powiązanych kapitałowo pod globalną
marką MetLife.
Połączenie z Amplico, międzynarodową instytucją, działającą w 60 krajach
świata stworzyło potężną organizację o globalnym charakterze, lidera w
dziedzinie ubezpieczeń na życie i programów pracowniczych, obsługującą 90
milionów Klientów.
MetLife Amplico jest doceniane w rankingach, w których od lat zajmuje
wysokie pozycje. Najwięcej nagród otrzymało za najwyższą efektywność w
sektorze finansowym, którą dwunastokrotnie w latach 2001 – 2013 docenił
Instytut Nauk Ekonomicznych PAN. Te niezwykle cenne i wartościowe
wyróżnienia są niewątpliwie dowodem uznania i zaufania Klientów.

Wiodąca światowa marka ubezpieczeń na życie

90 milionów Klientów w ponad 60 krajach na całym świecie
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Wiodąca światowa marka
ubezpieczeń na życie
• Ponad
140 lat doświadczenia
Fakty
Ludzie umierają
w każdym wieku, według danych GUS za 2010 rok w Polsce zmarło 378 000 osób
w branży
Ubezpieczeniowej
Każdego roku ponad 135.000 osób zapada na choroby nowotworowe, a ponad 85 tys. umiera
wskutek tych chorób.

• Działamy w ponad 60 krajach świata

Choroby układu sercowo-naczyniowego powodują około połowy zgonów w Polsce (co piąty następuje

• MetLife
AMPLICO zaufało ponad 90
poniżej 65 roku życia). Służba zdrowia odnotowuje 100.000 zawałów serca roczkoszty
milionów Klientów zrzeszonych w
leczenia
90Rak
zepiersi:
100wczesne
firmstadium
z listy
FORTUNE
1.500 zł; zaawansowane stadium 200.000 zł
Rak płuc: 60.000 zł
500®
Chemioterapia: od 3 do 9 kursów ok 40.000 zł - 100.000 zł
szpiku:
zł + 25.000
zł za każdy rok
oczekiwania
• 34Przeszczep
miejsce
na150.000
liście
FORTUNE
500®
Udar mózgu, wylew: rehabilitacja 250 zł - 800 zł dziennie
Niewydolność nerek: leczenie farmakologiczne 100 zł – 2.500 zł

miesięcznie

Ceny wózków inwalidzkich i protez: 41 000 zł - cena protezy nogi z kosmetyką,
6 500 zł - cena wózka i

więcej informacji na stronie www.metlife.com
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DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

