
Program grupowego ubezpieczenia na życie dla NIEZALEŻNEGO 

SAMORZĄDNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO POLICJANTÓW ZARZĄDU 

TERENOWEGO EMERYTÓW I RENCISTÓW W KIELCACH oraz członków ich 

rodzin 

 

Szanowni Państwo, 

w dniu 01.09.2022 roku uruchomiliśmy program Grupowego Ubezpieczenia na Życie dla Członków 

NIEZALEŻNEGO SAMORZĄDNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO POLICJANTÓW ZARZĄDU TERENOWEGO 

EMERYTÓW I RENCISTÓW W KIELCACH ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN w ofercie Sopockiego 

Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia SA.  

Jesteśmy przekonani, że oferta zapewni Państwu komfort i bezpieczeństwo w każdym miejscu na świecie 24 godziny na dobę.  

Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z poniższymi informacjami. 

 
Poznaj zalety grupowego ubezpieczenia na życie:  

✓ Ubezpieczeniem może zostać objęty każdy członek Związku w wieku 15-65 lat, 
✓ Do ubezpieczenia możesz przystąpić bez badań medycznych, 
✓ Otrzymasz wsparcie finansowe w razie nieprzewidzianych zdarzeń losowych,  

✓ Zabezpieczysz finansowo swoją rodzinę na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku,  
✓ Możesz objąć ochroną ubezpieczeniową również małżonka albo partnera życiowego, a także pełnoletnie 

dzieci. 
 
Karencje: 
- 2 miesiące: leczenie szpitalne Ubezpieczonego, leczenie szpitalne Ubezpieczonego wskutek zawału mięśnia 
sercowego lub krwotoku śródmózgowego, 

- 3 miesiące: poważne zachorowanie Ubezpieczonego, 

- 6 miesięcy: zgon współubezpieczonego, operacja chirurgiczna Ubezpieczonego. 

W okresie karencji odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu zdarzeń wskazanych w niniejszym paragrafie 
ograniczona jest do skutków nieszczęśliwychwypadków. 
 

JAK PRZYSTĄPIĆ DO UBEZPIECZENIA: 

Jeśli chcesz przystąpić do ubezpieczenia, wypełnij deklarację przystąpienia pracownika, dostępną w 

……. (lub skontaktuj się z…) 

Członek rodziny wypełnia i podpisuje deklarację zgody na objęcie grupowym ubezpieczeniem na życie 

dla członka rodziny. 

 

 
Świadczenie z tytułu leczenia szpitalnego przysługuje Ubezpieczonemu, jeżeli trwało nieprzerwanie dłużej niż 1 

pełny dzień kalendarzowy 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. 

 

Katalog Poważnych zachorowań 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), 

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, 

posocznica (sepsa), choroba Crohna, choroba Alzheimera, ciężki uraz głowy, utrata możliwości samodzielnej 

egzystencji. 

 

W jaki sposób należy zgłosić roszczenie? 

Istnieją różne formy zgłaszania roszczeń, w zależności od potrzeb Ubezpieczonego: 



✓ za pomocą narzędzia internetowego Platforma Zgłaszania Roszczeń 

https://zgloszenia.ergohestia.pl/  Ten sposób likwidacji świadczeń nie wymaga przesyłania wersji 

papierowej dokumentów ani potwierdzania za zgodność z oryginałem,  

✓ przez przesłanie dokumentów w formie papierowej listem poleconym na adres STUnŻ ERGO Hestia 

SA ul. Hestii 1, 81-731 Sopot 

 

 

 


