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OFERTA DLA FUNKCJONARIUSZY 
I PRACOWNIKÓW WIĘZIENNICTWA 

ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN
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Przedstawiamy Program Grupowego Ubezpieczenia na Życie 

dla Pracowników i członków rodzin Pracowników 

FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW WIĘZIENNICTWA ORAZ 

CZŁONKÓW ICH RODZIN w ofercie Sopockiego Towarzystwa 

Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia SA przy udziale King Broker

Przygotowany Program jest wynikiem szczegółowej analizy Państwa  

potrzeb oraz aktualnych trendów na rynku ubezpieczeń grupowych.

Jesteśmy przekonani, że przygotowana oferta zapewni Państwu 

komfort i bezpieczeństwo zarówno w miejscu pracy, jak i w życiu 

prywatnym w każdym miejscu na świecie 24 godziny na dobę.

Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z poniższymi 

informacjami oraz do wybrania najlepszego dla siebie wariantu 

ubezpieczenia. 

Witamy:)

Oferta dla FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW WIĘZIENNICTWA ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN



3 / 15

Harmonogram 

spotkania

Oferta dla FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW WIĘZIENNICTWA ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN

CZĘŚĆ I

1. Program ubezpieczenia grupowego

2. Sesja pytań i odpowiedzi

CZĘŚĆ II

1. Wystawienie wniosku/polisy

2. Sesja pytań i odpowiedzi

CZĘŚĆ III

1. Obsługa polisy w systemie Syriusz

2. Sesja pytań i odpowiedzi
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ZASADY PRZYSTĘPOWANIA 
DLA OSÓB DOTYCHCZAS UBEZPIECZONYCH

Oferta dla FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW WIĘZIENNICTWA ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN

Kiedy możesz przystąpić?

w dowolnym momencie –

ochrona rozpoczyna się 

od 1 dnia kolejnego miesiąca

zyskujesz pełną ochronę 

bez karencji jeśli przystąpisz 

do ubezpieczenia w ciągu 

pierwszych 4 miesięcy 

od uruchomienia programu / 

daty zatrudnienia

osoby przebywające 

na zwolnieniu lekarskim 

lub w szpitalu mają prawo 

do ubezpieczenia

01.01.2023
Start ochrony
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ZASADY PRZYSTĘPOWANIA 
DLA OSÓB DOTYCHCZAS NIEUBEZPIECZONYCH

01.01.2023
Start ochrony

zyskujesz pełną ochronę 

bez karencji jeśli przystąpisz 

do ubezpieczenia w ciągu pierwszych 

4 miesięcy daty zatrudnienia

osoby przebywające 

na zwolnieniu lekarskim 

lub w szpitalu zapraszamy 

po powrocie do pracy
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ZASADY PRZYSTĘPOWANIA
KTO MOŻE PRZYSTĄPIĆ DO UBEZPIECZENIA?

Oferta dla FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW WIĘZIENNICTWA ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN

Pracownik
do 69 roku 
życia

Współmałżonek / 
Partner

Pełnoletnie 
dziecko
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13

ZASADY PRZYSTĘPOWANIA
JAKI ZAKRES OFERUJEMY?

Oferta dla AVENGA IT PROFESSIONALS Sp. z o.o.

Współmałżonkowie, Partnerzy 

i Pełnoletnie Dzieci mogą zostać objęci 

ubezpieczeniem w ramach tego samego 

wariantu podstawowego co 

funkcjonariusz/pracownik lub w ramach 

wariantu o niższych sumach 

ubezpieczenia

wariantów 
podstawowych
ubezpieczenia 
dla  funkcjonariuszy i 
pracowników
do wyboru
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ZASADY PRZYSTĘPOWANIA
JAKI ZAKRES OFERUJEMY?

Oferta dla AVENGA IT PROFESSIONALS Sp. z o.o.

Pakiet dodatkowy – EXTRA OCHRONA

Funkcjonariusze oraz pracownicy 
mają możliwość rozszerzyć zakres 
ochrony o pakiet dodatkowy: 
EXTRA OCHRONA

ZASADY OBEJMOWANIA OCHRONĄ:

1. Deklaracja zgody w formie papierowej,

2. Wiek 18 – 69,

3. Obligatoryjne oświadczenie o stanie zdrowia                                                                               
(w przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej wykupienie cegiełki nie będzie możliwe).

4. Pakiet dostępny tylko dla pracowników.

Oświadczenie o stanie zdrowia:

a) przebywam na zwolnieniu lekarskim,

b) przebywam w szpitalu; przebywam w hospicjum, domu pomocy społecznej, sanatorium; jestem uznana/y za 
niezdolną/niezdolnego do pracy lub służby orzeczeniem właściwego organu według przepisów o ubezpieczeniu 
społecznym lub zaopatrzeniu społecznym,

c) w okresie ostatnich 5 lat rozpoznano u mnie lub byłem/am diagnozowany/a lub leczony/na bądź przebywałem/am
pod stałą opieką lekarską z powodu następujących schorzeń: choroby niedokrwiennej serca, zawału serca, wady 
serca, zaburzenia rytmu serca, kardiomiopatii, miażdżycy naczyń, tętniaka, cukrzycy (z wyjątkiem podwyższonego 
poziomu glukozy we krwi w okresie ciąży), nowotworu złośliwego, choroby krwi (niedokrwistości aplastycznej,
białaczki, chłoniaka, szpiczaka, zespołu mielodysplastycznego, niedokrwistości sierpowatokrwinkowej, talasemii, 
hemofilii lub trombofilii), nowotworu łagodnego mózgu lub rdzenia kręgowego, udaru mózgu, krwotoku 
śródmózgowego, porażenia (paraliżu), przewlekłej niewydolności oddechowej, niewydolności nerek, marskości 
wątroby, choroby alkoholowej (zespołu zależności alkoholowej) lub uzależnienia od narkotyków, stwardnienia 
rozsianego, choroby Parkinsona, choroby Alzheimera, AIDS, zakażenia wirusem HIV lub innej choroby, w zakresie 
której zalecenie lekarskie obejmowało lub obejmuje wykonanie przeszczepu narządu,

d) zamierzam zasięgnąć porady lekarskiej, oczekuję na wyniki lub wykonanie badań diagnostycznych lub zamierzam 
poddać się leczeniu, w tym leczeniu szpitalnemu z powodu wymienionych powyżej chorób, które rozpoznano u mnie 
lub w kierunku których jestem lub byłem/am diagnozowany/a lub leczony/na
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Do 

6 000
Operacja chirurgiczna 

za zabiegi skomplikowane 

Do 

9 000
Poważne 

zachorowanie 

Do 

2 500
Urodzenie 

dziecka 

+ Medical Assistance

+ Medi Plan

CO W PROGRAMIE?
SUMY UBEZPIECZENIA I SKŁADKA 
W WARIANTACH PODSTAWOWYCH

Do 

86 520
Zgon Ubezpieczonego

Do

449 560
Zgon Ubezpieczonego w kumulacji 

Składka 

ubezpieczeniowa 

od 83,40 zł do 188 zł

Wszystkie SU w zł

Oferta dla FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW WIĘZIENNICTWA ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN
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MEDICAL ASSISTANCE
ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ

Zakres produktu Wariant ochrony: maksymalny

Dostawa podstawowych artykułów żywnościowych i higienicznych oraz leków 300 zł

Transport medyczny bez limitu

Wizyta pielęgniarki 1 000 zł

Opieka nad dziećmi lub osobami niesamodzielnymi 450 zł

Transport opiekuna do dzieci lub osób niesamodzielnych 200 zł

Opieka nad zwierzętami domowymi 300 zł

Powiadamianie rodziny bez limitu

Infolinia medyczna bez limitu

Wizyta lekarza pierwszego kontaktu 500 zł

Opieka domowa po hospitalizacji 400 zł

Organizacja wizyty u lekarza specjalisty (koszt wizyty pokrywa Ubezpieczony) bez limitu

Wizyta fizykoterapeuty lub wizyta w poradni rehabilitacyjnej 500 zł

Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego 300 zł

Wizyta u lekarza psychologa 1 000 zł

Serwis informacyjny dla rodziców „Tele-Maluch” bez limitu

Oferta dla FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW WIĘZIENNICTWA ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN

Centrum Alarmowe 22/522 29 94
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MEDIPLAN
ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ

Pomoc 

medyczna po 

wypadku z NW

Pomoc medyczna ubezpieczonemu 

po nieszczęśliwym wypadku

W zakresie badania specjalistyczne 

(w tym tomografia komputerowa 

i rezonans magnetyczny) oraz konsultacje 

lekarzy specjalistów

Do 40 zabiegów rehabilitacyjnych 

na jedno zdarzenie ubezpieczeniowe

Zakres produktu
Wariant ochrony

Medi 20 Medi 30 Medi 40

Max liczba świadczeń w ramach jednego zdarzenia x10 x15 x20

ŚW. INFORMACYJNO – ORGANIZACYJNE

Telefoniczna Informacja Medyczna Tak Tak Tak

Infolinia szpitalna Tak Tak Tak

Stomatologiczna Karta Rabatowa Tak Tak Tak

POMOC MEDYCZNA

Konsultacja chirurga Tak Tak Tak

Konsultacja okulisty Tak Tak Tak

Konsultacja otolaryngologa Tak Tak Tak

Konsultacja ortopedy Tak Tak Tak

Konsultacja kardiologa Tak Tak Tak

Konsultacja neurologa Tak Tak Tak

Konsultacja pulmonologa Tak Tak Tak

Konsultacja lekarza rehabilitacji Tak Tak Tak

Konsultacja neurochirurga Tak Tak Tak

Konsultacja psychologa Tak Tak Tak

Zabiegi ambulatoryjne Tak Tak Tak

Badania laboratoryjne Tak Tak Tak

Badania radiologiczne Tak Tak Tak

Ultrasonografia Tak Tak

Rehabilitacja 20 zabiegów na zd. 40 zabiegów na zd.

Tomografia komputerowa 1 badanie na zd.

Rezonans magnetyczny 1 badanie na zd.

Oferta dla FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW WIĘZIENNICTWA ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN
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CZY SĄ KARENCJE?

Oferta dla FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW WIĘZIENNICTWA ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN

W okresie pierwszych 4 miesięcy od daty wdrożenia programu istnieje możliwość skorzystania z 

preferencyjnych warunków ubezpieczenia - BRAKU KARENCJI dla wszystkich przystępujących.

Uwaga! Jeśli pracownik lub członek rodziny był dotychczas objęty ubezpieczeniem dla pracowników 

Służby Więziennej, przystępując do ERGO Hestii musi z niego zrezygnować! 

W przeciwnym wypadku zastosowanie będą miały pełne karencje.
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OGRANICZENIE OCHRONY – PRE-EXISTING

Oferta dla FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW WIĘZIENNICTWA ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN
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CO W PROGRAMIE?

Partner

osoba wskazana przez pracownika jako osoba 

z nim niespokrewniona, pozostająca z pracownikiem 

w nieformalnym związku, prowadząca z pracownikiem wspólne 

gospodarstwo domowe, która w dniu składania stosownych oświadczeń 

o związku partnerskim, a także w dniu zajścia zdarzenia objętego 

ochroną w ramach umowy ubezpieczenia, nie pozostaje w związku 

małżeńskim z osobą trzecią. 

W jednym czasie ochroną może być objęty tylko jeden partner 

pracownika.

Oferta dla FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW WIĘZIENNICTWA ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN
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CO W PROGRAMIE?

Oferta dla FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW WIĘZIENNICTWA ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN

Leczenie szpitalne

• Świadczenie z tytułu leczenia szpitalnego przysługuje 

Ubezpieczonemu, jeżeli trwało nieprzerwanie dłużej 

niż 3 pełne dni kalendarzowe, o ile leczenie szpitalne 

rozpoczęło się w okresie odpowiedzialności ERGO Hestii. 

• Dzień, w którym rozpoczyna się leczenie szpitalne uznaje 

się za pierwszy pełny dzień kalendarzowy tego leczenia, 

bez względu na godzinę przyjęcia do szpitala. 

• Świadczenie z tytułu leczenia szpitalnego wypłacane jest 

maksymalnie za 90 dni hospitalizacji w ciągu roku 

polisowego. 

• Ochrona ubezpieczeniowa działa 24 h / dobę na całym 

świecie.
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CO W PROGRAMIE?

Oferta dla FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW WIĘZIENNICTWA ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN

Operacja chirurgiczna Ubezpieczonego

Zakres ubezpieczenia obejmuje przeprowadzenie u 

Ubezpieczonego w okresie odpowiedzialności ERGO Hestii 

operacji chirurgicznej wymienionej w załączniku do Ogólnych 

Warunków Ubezpieczenia.  

W przypadku operacji chirurgicznych niewymienionych w 

załączniku, ERGO Hestia wypłaci świadczenie w wysokości 

200 zł.
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CO W PROGRAMIE?

Oferta dla FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW WIĘZIENNICTWA ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN

Poważne zachorowanie Ubezpieczonego

• zawał mięśnia sercowego, 

• operacyjne wykonanie pomostów 

naczyniowych (by-pass), udar mózgu, 

• nowotwór złośliwy, 

• niewydolność nerek, 

• przeszczep narządu, 

• utrata wzroku, 

• paraliż, 

• poparzenie, 

• stwardnienie rozsiane, 

• przeszczep zastawki serca, 

• operacja aorty, 

• utrata mowy, 

• śpiączka, 

• utrata słuchu, 

• utrata kończyn, 

• łagodny guz mózgu, 

• zapalenie wątroby (piorunujące 

wirusowe zapalenie wątroby), 
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CO W PROGRAMIE?

Oferta dla FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW WIĘZIENNICTWA ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN

Poważne zachorowanie Ubezpieczonego

• posocznica (sepsa), choroba Crohna, 

• choroba Alzheimera, 

• ciężki uraz głowy, 

• utrata możliwości samodzielnej 

egzystencji,

• cukrzyca typu I,

• choroba Creutzfeldta-Jakoba,

• wrzodziejące zapalenie jelita 

grubego,

• choroba Heinego-Medina,

• Miastenia,

• łagodny guz rdzenia kręgowego,

• operacja mózgu,

• usunięcie płuca,

• cholera,

• dur brzuszny,

• gorączka denga,

• gorączka zachodniego Nilu,

• gruźlica,

• malaria,
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CO W PROGRAMIE?

Oferta dla FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW WIĘZIENNICTWA ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN

Poważne zachorowanie Ubezpieczonego

• schistosomatoza (bilharcjoza),

• tężec,

• wścieklizna,

• zgorzel gazowa,

• żółta gorączka

• przewlekła niewydolność oddechowa, 

• toczeń rumieniowaty układowy, 

• niedokrwistość aplastyczna, 

• zakażenie wirusem HIV w wyniku 

transfuzji krwi,

• choroba Parkinsona,

• dystrofia mięśniowa,

• schyłkowa niewydolność wątroby, 

• choroba neuronu ruchowego, 

• pierwotne nadciśnienie płucne, 

• kleszczowe wirusowe zapalenie 

mózgu, 
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CO W PROGRAMIE?

Oferta dla FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW WIĘZIENNICTWA ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN

Leczenie specjalistyczne

Zakres ubezpieczenia obejmuje przeprowadzenie u Ubezpieczonego w 

okresie odpowiedzialności ERGO Hestii leczenia specjalistycznego, tj.: 

• chemioterapii albo radioterapii, 

• leczenia immunologicznego, 

• wszczepienia kardiowertera/ defibrylatora, 

• wszczepienia rozrusznika serca, 

• ablacji, 

• leczenia biologicznego,

• immunoterapia,

• hormonoterapia,

• terapia celowana.

Każda z powyższych procedur płatna jest w wysokości 2 000 zł



21 / 15

CO W PROGRAMIE?

Czasowa niezdolność do pracy Ubezpieczonego

• Czasowa niezdolność do pracy Ubezpieczonego – trwająca 

nieprzerwanie okresowa niemożność do świadczenia pracy przez 

Ubezpieczonego, skutkująca wypłatą 80% 

Wynagrodzenia/Uposażenia zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa, potwierdzona wystawieniem zwolnienia lekarskiego, powstała 

w wyniku choroby lub nieszczęśliwego wypadku.

Oferta dla FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW WIĘZIENNICTWA ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN
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CO W PROGRAMIE?

Czasowa niezdolność do pracy Ubezpieczonego

• Za dzień czasowej niezdolności do pracy Ubezpieczonego ERGO 

Hestia  wypłaca Ubezpieczonemu świadczenie w wysokości kwoty 

obliczanej zgodnie z poniższym wzorem, z zastrzeżeniem poniższych 

ustępów.

Wysokość świadczenia = 1/30 × W × 20%

gdzie: 

1) Wysokość świadczenia – kwota należna za każdy dzień 

czasowej niezdolności do pracy,

2) W – Wynagrodzenie/Uposażenie ustalone na dzień powstania 

czasowej niezdolności do pracy.

• Świadczenie z tytułu czasowej niezdolności do pracy przysługuje 

Ubezpieczonemu w przypadku wystąpienia nieprzerwanej czasowej 

niezdolności do pracy trwającej co najmniej 7 dni.

• Świadczenie z tytułu czasowej niezdolności do pracy 

Ubezpieczonego, może być wypłacone maksymalnie za 90 dni 

czasowej niezdolności do pracy za każdy rok polisowy

Oferta dla FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW WIĘZIENNICTWA ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN
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CO W PROGRAMIE?

Oferta dla FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW WIĘZIENNICTWA ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN

Urodzenie dziecka

Świadczenie z tytułu urodzenia 

dziecka jest należne również 

w przypadku przysposobienia

pełnego, o ile data przysposobienia 

jest w dacie odpowiedzialności 

ERGO Hestii. 



24 / 15

UBEZPIECZENIE DODATKOWE

Na podstawie drugiej opinii medycznej w przypadku wystąpienia 

poważnych stanów chorobowych:

• nowotwór złośliwy, nowotwór nieinwazyjny lub rak in situ, ciężka 

dysplazja przednowotworowa

• operacja pomostowania tętnic wieńcowych 

• wymiana lub naprawa zastawek serca 

• operacja neurochirurgiczna 

• przeszczepienie narządów od żywego dawcy 

• przeszczepienie szpiku kostnego 

Limit odpowiedzialności: 2 000 000 EUR w całym życiu Ubezpieczonego.

Gwarantujemy:

• organizację i pokrycie kosztów leczenia i usług medycznych w 36-

miesięcznym okresie świadczeniowym dla każdego modułu ochrony 

• przygotowanie drugiej opinii medycznej Second Medical Opinion

i w przypadku konieczności leczenia: organizacja i pokrycie kosztów 

leczenia za granicą Medical Concierge Service przez światowej klasy 

specjalistów 

• opieka medyczna za granicą Medical Concierge Service przez światowej 

klasy specjalistów w renomowanych klinikach 

• usługę Follow Up Care, obejmującą kontrolę stanu zdrowia po 

zakończeniu leczenia, dostępną w Polsce lub za granicą 

Zapewniamy organizację oraz pokrycie kosztów leczenia i usług 

medycznych: 

• wskazanie Ubezpieczonemu informacji o maksymalnie trzech klinikach 

poza granicami RP, w których dalsze leczenie i konieczna diagnostyka 

mogą być przeprowadzone 

• leczenie za granicą zdefiniowanego poważnego stanu chorobowego 

Ubezpieczonego 

• podróż lub transportu medyczny Ubezpieczonego i osoby towarzyszącej 

i/lub dawcy 

• zakwaterowania Ubezpieczonego i osoby towarzyszącej i/lub dawcy 

• sprowadzenie zwłok Ubezpieczonego i/lub dawcy

Gwarantujemy:

• pokrycie kosztów podróży i pobytu osoby ubezpieczonej, towarzyszącej 

oraz dawcy narządów 

• wypłatę dziennego świadczenia szpitalnego w wysokości 100 EUR za 

dzień (max przez 60 dni) 

• zwrot kosztów leków będących kontynuacją leczenia - do 50 000 EUR 

w całym życiu Ubezpieczonego

Oferta dla FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW WIĘZIENNICTWA ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN
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UBEZPIECZENIE DODATKOWE

ZASADY OBEJMOWANIA OCHRONĄ:

• dla osób mieszkających na stałe w Polsce, które w ciągu 12 miesięcy 

poprzedzających objęcie ubezpieczeniem przebywały w kraju łącznie co 

najmniej pół roku (183 dni)

• dla osób w wieku 18-64 lata, szukających najlepszej ochrony zdrowia dla 

siebie i swoich bliskich

• Ochrona do 65 rż

Ankieta medyczna:

• Czy w ciągu ostatnich 10 lat zdiagnozowano u Pana/Pani lub prowadzono leczenie w związku z następującymi chorobami:

✓ nowotworem złośliwym, białaczką, chorobą Hodgkina, chłoniakiem, mięsakiem lub czerniakiem, 

✓ chorobą krwi lub dziedzicznym niedoborem odporności wymagającym leczenia przez okres dłuższy niż jeden miesiąc, wymagającym regularnego lub ciągłego 

leczenia innego niż tylko specjalna dieta (niedokrwistością aplastyczną, chłoniakiem, białaczką, szpiczakiem, zespołem mielodysplastycznym, niedokrwistością 

sierpowatokrwinkową, talasemią), 

✓ cukrzycą; (w przypadku, gdy Ubezpieczonym jest kobieta może zostać udzielona odpowiedź NIE, jeśli leczenie dotyczyło wyłącznie cukrzycy ciążowej),

✓ czy u któregokolwiek z Pana/Pani naturalnych rodziców lub rodzeństwa przed ich 50-ymi urodzinami, zdiagnozowano chorobę układu sercowonaczyniowego

(zawał serca, pomostowanie aortalno-wieńcowe lub udar mózgu), wielotorbielowatość nerek lub nowotwór złośliwy jelit, piersi, okrężnicy, jajnika, prostaty, trzustki 

lub nerek bądź czerniaka? 

Karencja:

• 90 dni

Składka:

• 83 zł
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PODSUMOWANIE

✓ Brak ograniczeń terytorialnych w odniesieniu do świadczeń leczenia szpitalnego i operacji chirurgicznej,

✓ MediPlan oraz Medical Asisstance – ograniczenie tylko na terenie RP

✓ 13 wariantów do wyboru + pakiet Ekstra Ochrona – SPISANY NA ODRĘBNEJ DEKLARACJI,

✓ Rozszerzenie katalogu operacji chirurgicznych do wszystkich spoza listy,

✓ Rozszerzenie zakresu o złamania, skręcenia i zwichnięcia nie powodujące trwałego uszczerbku,

✓ Rozszerzenie zakresu o nowotwór złośliwy in situ sutka lub gruczołu krokowego,

✓ Każda z procedur leczenia specjalistycznego płatna jest w wysokości 2 000 zł

✓ Odpowiedzialność za skutki zdarzeń w okresie odpowiedzialności nawet po zakończeniu umowy w przypadku leczenia szpitalnego,

✓ Kontynuacja ubezpieczenia po ukończeniu 70-go roku życia,

✓ Świadczenie z tytułu czasowej niezdolności do pracy (L4) i hospitalizacji należne w przypadku chorób z F41-F48,

✓ Rozszerzenie zakresu poważnych zachorowań Ubezpieczonego do 56 jednostek chorobowych,

✓ Rozszerzenie ochrony o dodatkowe ubezpieczenie Global Doctors,

✓ Obsługa ubezpieczenia w systemie Syriusz,

✓ Dedykowany opiekun do obsługi umowy ubezpieczenia

Oferta dla FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW WIĘZIENNICTWA ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN
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Szczegółowe zasady odpowiedzialności Ubezpieczyciela, definicje poszczególnych zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, karencje, ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela oraz zasady ustalania składki ubezpieczeniowej 

określone są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Hestia Rodzina HR 01/15.

W przypadku zdarzenia, które mogłoby być podstawą roszczenia 

należy skompletować dokumentację i zgłosić świadczenie 

bezpośrednio do Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie 

ERGO Hestia S.A. za pomocą narzędzia internetowego lub 

listownie na adres:

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia SA

ul. Hestii 1

81-731 Sopot

z dopiskiem: Biuro Operacji i Obsługi Świadczeń

Platforma Zgłaszania Roszczeń: 

https://zgloszenia.ergohestia.pl
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W JAKI SPOSÓB ZGŁOSIĆ ŚWIADCZENIE

https://zgloszenia.ergohestia.pl/
https://zgloszenia.ergohestia.pl/
https://zgloszenia.ergohestia.pl/
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Na podany adres e-mail Pełnomocnik

otrzymuje dane do pierwszego logowania: link do aplikacji oraz 

login.

System Syriusz

https://syriusz.ergohestia.pl

Ważne:

Link aktywacyjny pozostaje ważny 72 godziny. W przypadku przekroczenia czasu na aktywację konta, w celu ponownego wygenerowania linku 

należy skontaktować się z ERGO Hestią.
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JAK ROZPOCZĄĆ PRACĘ W SYSTEMIE SYRIUSZ
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SCHEMAT PŁATNOŚCI
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01.01

Zamknięcie okresu 

rozliczeniowego
Rozpoczęcie 

ochrony 

Możliwość przystąpienia do 

polisy z datą rozpoczęcia 

ochrony od 1 stycznia 2023

05.01 15.01

Ostateczny termin 

opłacenia składki

05.02

Możliwość przystąpień do 

polisy z datą rozpoczęcia 

ochrony od 1 lutego 2023

06.01

Zamknięcie okresu 

rozliczeniowego

28.12

Wprowadzenie 

przystąpień do 

ubezpieczenia


