
 

 

 

  



 

  

 

Funkcjonariusze i pracownicy Rodziny  

R1u R2u R3u R4u R5w R6W 

Zgon w Rodzinie       

Śmierd Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy 120 000,00 zł1) 200 000,00 zł1) 280 000,00 zł1) 340 000,00 zł1) 120 000,00 zł1) 200 000,00 zł1) 

Śmierd Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego 90 000,00 zł2) 150 000,00 zł2) 210 000,00 zł2) 255 000,00 zł2) 90 000,00 zł2) 150 000,00 zł2) 

Śmierd Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy 90 000,00 zł2) 150 000,00 zł2) 210 000,00 zł2) 255 000,00 zł2) 90 000,00 zł2) 150 000,00 zł2) 

Śmierd Ubezpieczonego w następstwie wypadku 60 000,00 zł3) 100 000,00 zł3) 140 000,00 zł3) 170 000,00 zł3) 60 000,00 zł3) 100 000,00 zł3) 

Śmierd Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu 60 000,00 zł3) 90 000,00 zł3) 100 000,00 zł3) 150 000,00 zł3) 60 000,00 zł3) 90 000,00 zł3) 

Śmierd Ubezpieczonego 30 000,00 zł 50 000,00 zł 70 000,00 zł 85 000,00 zł 30 000,00 zł 50 000,00 zł 

Śmierd współmałżonka w następstwie wypadku 16 000,00 zł4) 20 000,00 zł4) 30 000,00 zł4) 35 000,00 zł4) 16 000,00 zł4) 20 000,00 zł4) 

Śmierd współmałżonka 8 000,00 zł 10 000,00 zł 10 500,00 zł 12 000,00 zł 8 000,00 zł 10 000,00 zł 

Śmierd rodzica Ubezpieczonego lub rodzica współmałżonka lub rodzica 
partnera Ubezpieczonego 

1 200,00 zł 1 600,00 zł 2 000,00 zł 2 200,00 zł 1 200,00 zł 1 600,00 zł 

Śmierd dziecka i urodzenie się Ubezpieczonemu martwego dziecka 3 200,00 zł 4 000,00 zł 4 000,00 zł 4 000,00 zł 3 200,00 zł 4 000,00 zł 

Osierocenie dziecka przez Ubezpieczonego 3 200,00 zł 5 000,00 zł 5 000,00 zł 5 000,00 zł 3 200,00 zł 5 000,00 zł 

Następstwa nieszczęśliwych wypadków       

Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie wypadku - 
system świadczeo proporcjonalnych (świadczenie za 1 % uszczerbku) 

240,00 zł 400,00 zł 500,00 zł 600,00 zł 240,00 zł 400,00 zł 

Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie wypadku - 
system świadczeo proporcjonalnych (świadczenie za 100% uszczerbku) 

24 000,00 zł 40 000,00 zł 50 000,00 zł 60 000,00 zł 24 000,00 zł 40 000,00 zł 

Koszty leczenia Ubezpieczonego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej: 
honoraria lekarskie, koszty leczenia ambulatoryjnego i szpitalnego, koszty zabiegów rehabilitacyjnych w trybie ambulatoryjnym, koszty lekarstw, operacji 
plastycznych koszty transportu medycznego środkami ratownictwa medycznego, koszty zakupu protez i środków pomocniczych, koszty zakupu sprzętu 
rehabilitacyjnego, koszty zakupu środków opatrunkowych, koszty zakupu wózka inwalidzkiego, koszty zdjęd rentgenowskich, USG i innych niezbędnych w 
procesie leczenia powypadkowego badao diagnostycznych 

700,00 zł 1 250,00 zł 1 800,00 zł 2 400,00 zł 700,00 zł 1 250,00 zł 

Uszczerbek na zdrowiu dziecka Ubezpieczonego w następstwie wypadku 
(świadczenie za każdy 1% uszczerbku) 

   150,00 zł   

Uszczerbek na zdrowiu dziecka Ubezpieczonego w następstwie wypadku 
(świadczenie za 100% uszczerbku) 

   15 000,00 zł   

Choroba w Rodzinie       

Wystąpienie u Ubezpieczonego poważnego zachorowania – zakres podstawowy: 
Zawał serca, Zabiegi kardiochirurgiczne w celu leczenia przewlekłej chorobyniedokrwiennej serca, Zabiegi kardiochirurgiczne wymiany zastawki, 
Operacja aorty, Udar mózgu, Stwardnienie rozsiane, Choroba Parkinsona, Choroba Creutzfelda-Jakoba, Łagodny guz mózgu, Zakażenie wirusem HIV, 
Oparzenia skóry, Całkowita utrata wzroku, Całkowita utrata słuchu, Całkowita utrata mowy, Anemia aplastyczna 
wymagająca leczenia, Nowotwór, Niewydolnośd nerek, Przeszczep, Schyłkowa niewydolnośd wątroby, Śpiączka 

5 000,00 zł 6 000,00 zł 10 000,00 zł 10 000,00 zł 5 000,00 zł 6 000,00 zł 

Wystąpienie u współmałżonka lub partnera Ubezpieczonego poważnego zachorowania: 
złośliwa choroba nowotworowa, zawał serca, udar mózgu, niewydolnośd nerek, całkowita utrata wzroku, stwardnienie rozsiane z trwałym ubytkiem 
neurologicznym, zabiegi kardiochirurgiczne, zabiegi kardiochirurgiczne na otwartym sercu, przeszczep Ubezpieczonemu jako biorcy jednego z 
następujących narządów: serca, płuca, wątroby, trzustki oraz szpiku kostnego, całkowita utrata słuchu, całkowita utrata mowy, śpiączka, anemia 
aplastyczna, schyłkowa niewydolnośd wątroby, choroba Creutzfelda-Jakoba, zakażenie wirusem HIV, oparzenia skóry, oponiak, choroba Parkinsona, 
operacja wszczepienia protezy aortalnej 

3 000,00 zł 5 000,00 zł 5 000,00 zł 5 000,00 zł 3 000,00 zł 5 000,00 zł 



 

 Funkcjonariusze i pracownicy Rodziny  

 R1u R2u R3u R4u R5w R6W 

Wystąpienie u dziecka Ubezpieczonego poważnego zachorowania: 
Bakteryjne zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych, Łagodny guz rdzenia, Łagodny guz śródczaszkowy, Paraliż, Zapalenie mózgu, Cukrzyca, Dystrofia 
mięśniowa, Kraocowa niewydolnośd nerek, Nowotwory złośliwe z białaczkami i chłoniakami, Posocznica (sepsa) o ciężkim przebiegu, Przeszczep, 
Schyłkowa niewydolnośd wątroby, Śpiączka, Całkowita utrata mowy, Całkowita utrata słuchu, Całkowita utrata wzroku, Oparzenia skóry 

10 000,00 zł 15 000,00 zł 20 000,00 zł 25 000,00 zł 10 000,00 zł 15 000,00 zł 

Wystąpienie u Ubezpieczonego niezdolności do samodzielnej egzystencji 
w następstwie choroby lub wypadku 

300,00 zł 500,00 zł 750,00 zł 1000,00 zł 300,00 zł 500 zł 

Pobyt w szpitalu w następstwie choroby lub wypadku   

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie choroby i wypadku (za 
dzieo pobytu) 

40,00 zł 50,00 zł 65,00 zł 75,00 zł 40,00 zł 50,00 zł 

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie wypadku (za dzieo 
pobytu) 

80,00 zł 100,00 zł 130,00 zł 150,00 zł 80,00 zł 100,00 zł 

Leczenie ubezpieczonego w szpitalu w następstwie wypadku przy pracy 
(za dzieo pobytu) 

160,00 zł 200,00 zł 230,00 zł 250,00 zł 160,00 zł 200,00 zł 

Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu na OIOM 80,00 zł5) 250,00 zł5) 250,00 zł5) 250,00 zł5) 80,00 zł5) 250,00 zł5) 

Leczenie operacyjne Ubezpieczonego 300,00 zł 500,00 zł 600,00 zł 700,00 zł 300,00 zł 500,00 zł 

Wystąpienie u Ubezpieczonego powikłao pooperacyjnych  
2 500,00 zł 

5 000,00 zł 
3 000,00 zł 
6 000,00 zł 

4 000,00 zł 
8 000,00 zł 

 
2 500,00 zł 
5 000,00 zł 

Leczenie dziecka Ubezpieczonego w szpitalu (za dzieo pobytu)    25,00 zł   

Opieka nad Dziedmi   

Urodzenie się dziecka 800,00 zł 1 000,00 zł 1 250,00 zł 1 350,00 zł 800,00 zł 1 000,00 zł 

ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE (limit na jedno zdarzenie) 

Gdy zdarzy się choroba lub nieszczęśliwy wypadek     

Dostarczenie leków 
 

 
100,00 zł 300,00 zł 300,00 zł 300,00 zł 100,00 zł 300,00 zł 

Transport medyczny z bliską osobą: 
- Do placówki medycznej 
- Z placówki medycznej 
- Między placówkami medycznymi 

 

 

1 000,00 zł 
1 000,00 zł 
500,00 zł 

3 000,00 zł 
3 000,00 zł 
1 500,00 zł 

3 000,00 zł 
3 000,00 zł 
1 500,00 zł 

3 000,00 zł 
3 000,00 zł 
1 500,00 zł 

1 000,00 zł 
1 000,00 zł 
500,00 zł 

3 000,00 zł 
3 000,00 zł 
1 500,00 zł 

Usługi rehabilitacyjne: 
- Rehabilitacja w domu 
- Rehabilitacja w poradni rehabilitacyjnej 
- wypożyczenie lub zakup sprzętu 
- dostarczenie sprzętu 
- Informacja o możliwościach zakupu lub wypożyczenia sprzętu 

 

700,00 zł 
700,00 zł 
500,00 zł 
500,00 zł 

bez limitu 

2 100,00 zł 
2 100,00 zł 
1 500,00 zł 
1 500,00 zł 
bez limitu 

2 100,00 zł 
2 100,00 zł 
1 500,00 zł 
1 500,00 zł 
bez limitu 

2 100,00 zł 
2 100,00 zł 
1 500,00 zł 
1 500,00 zł 
bez limitu 

700,00 zł 
700,00 zł 
500,00 zł 
500,00 zł 

bez limitu 

2 100,00 zł 
2 100,00 zł 
1 500,00 zł 
1 500,00 zł 
bez limitu 

Opieka nad dziedmi i osobami niesamodzielnymi, gdy coś Ci się stanie: 
- przewóz do wskazanego członka rodziny lub innego opiekuna 
- przyjazd wskazanego członka rodziny lub innego opiekuna 
- organizacja opiekuna i pokrycie kosztów opieki gdy nikt z bliskich nie  
może pomóc 

 

bez limitu 
bez limitu 

150,00 zł/dzieo 

bez limitu 
bez limitu 

300,00 zł/dzieo 

bez limitu 
bez limitu 

300,00 zł/dzieo 

bez limitu 
bez limitu 

300,00 zł/dzieo 

bez limitu 
bez limitu 

150,00 zł/dzieo 

bez limitu 
bez limitu 

300,00 zł/dzieo 

Opieka nad dziedmi i osobami niesamodzielnymi, gdy coś Im się stanie: 
- organizacja opiekuna i pokrycie kosztów opieki gdy nikt z bliskich nie  
może pomóc 
- koszt prywatnych lekcji w domu 
- pobyt wraz z dzieckiem lub osobą niesamodzielną w szpitalu 

 

200,00 zł 
200,00 zł 
500,00 zł 

400,00 zł 
600,00 zł 

1 500,00 zł 

400,00 zł 
600,00 zł 

1 500,00 zł 

400,00 zł 
600,00 zł 

1 500,00 zł 

200,00 zł 
200,00 zł 
500,00 zł 

400,00 zł 
600,00 zł 

1 500,00 zł 

Opieka pielęgniarki po hospitalizacji 
 

1 500,00 zł 4 500,00 zł 4 500,00 zł 4 500,00 zł 1 500,00 zł 4 500,00 zł 

Pomoc domowa 
 

300,00 zł 900,00 zł 900,00 zł 900,00 zł 300,00 zł 900,00 zł 

Gdy zdarzy się nieszczęśliwy wypadek    

Wizyta lekarska 
 

500,00 zł 1 500,00 zł 1 500,00 zł 1 500,00 zł 500,00 zł 1 500,00 zł 
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 R1u R2u R3u R4u R5w R6W 

Wizyta pielęgniarki 
 

500,00 zł 1 500,00 zł 1 500,00 zł 1 500,00 zł 500,00 zł 1 500,00 zł 

Gdy na świat przyjdzie dziecko    

Pomoc położnej lub pielęgniarki w opiece nad dzieckiem 

 

150,00 zł 300,00 zł 300,00 zł 300,00 zł 150,00 zł 300,00 zł 

Jeśli Rodzica lub Teścia spotka choroba lub nieszczęśliwy wypadek    

Pomoc domowa oraz pielęgniarska 
 

500,00 zł 1 000,00 zł 1 000,00 zł 1 000,00 zł 500,00 zł 1 000,00 zł 

Transport na wizytę kontrolną 
 

1 wizyta rocznie 2 wizyty rocznie 2 wizyty rocznie 2 wizyty rocznie 1 wizyta rocznie 2 wizyty rocznie 

Osobisty asystent służący pomocą w trakcie transportu do i z placówki 
medycznej oraz w załatwianiu formalności w placówce medycznej  

200,00 zł 600,00 zł 600,00 zł 600,00 zł 200,00 zł 600,00 zł 

Infolinia medyczna i telefoniczna konsultacja z lekarzem 
 

bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu 

Gdy zdarzy się najgorsze    

Pomoc psychologa w przypadku: 
- śmierci dziecka lub urodzenia martwego dziecka 
- poronienia 
- śmierci najbliższej osoby 
- choroby Twojej lub Twoich najbliższych 

 
500,00 zł 1 500,00 zł 1 500,00 zł 1 500,00 zł 500,00 zł 1 500,00 zł 

Usługi informacyjne    

Wszelkie informacje medyczne w tym np. o.: 
- lekach 
- placówkach medycznych 
- aptekach 
- schorzeniach i metodach ich leczenia 
- formalnościach 

 
bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu 

Baby assistance, czyli konsultacja na temat ciąży i noworodka 
 

bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu 

Składka miesięczna za osobę 

R1u R2u R3u R4u R5w R6w 

41,00 zł 59,00 zł 75,00 zł 95,00 zł 41,00 zł 59,00 zł 

 

 

 



KONTAKT 

 
Robert Terlecki 

604 536 726 
terlecki@agencja.allianz.pl 

 
Agencja Allianz Robert Terlecki 

ul. Paderewskiego 4 
25-753 Kielce 
41 345 55 50 

facebook.com/allianzkielce 
 

 

 
 

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. 
Świętokrzyskiego 

 
ul. Paderewskiego 13, 25-017 

41 3492033 | 41 3942031 | 41 39492029 
zwnszzpkielce@wp.pl | www.nszzpkielce.pl 

 
 

 

ZGŁASZANIE ROZSZCZENIA 

 
Osobiście w biurze Allianz 

 

ul. Paderewskiego 4 
25-015 Kielce 

 
Osobiście w Biurze Zarządu 

Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. 
Świętokrzyskiego 

 

ul Paderewskiego 13 
25-017 Kielce 

 
Telefonicznie 

 
41 345 55 50 lub 224 224 224 

 
Przez Internet 

 
allianz.pl 

Listownie 

 
Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. Świętokrzyskiego 

 
ul. Seminaryjska 12 

25-372 Kielce 
 

 

 

Ubezpieczający 

 
Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. Świętokrzyskiego 

ul. Seminaryjska 12, 25-372 Kielce 
 

 
Indywidualna kontynuacja 

 

Ubezpieczony nabywa prawo po 3 miesiącach od przystąpienia do 
indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia 

 
Zmiana wariantu 

 
Ubezpieczony może zmienid wariant tylko w rocznicę polisy 

 
Zniżki w Allianz 

 

Uczestnictwo w ubezpieczeniu uprawnia do 15% zniżki na 
ubezpieczenie domu/mieszkania w Allianz 

 

1. nowotwór 
2. zawał serca, 
3. udar mózgu, 
4. niewydolnośd nerek, 
5. całkowita utrata wzroku, 
6. całkowita utrata słuchu, 
7. całkowita utrata mowy, 
8. stwardnienie rozsiane, 
9. zabiegi kardiochirurgiczne wymiany zastawki, 
10. zabiegi kardiochirurgiczne w celu leczenia 

przewlekłej choroby niedokrwienia serca, 
11. przeszczep: serca, płuca, wątroby, trzustki oraz 

szpiku kostnego, 
12. śpiączka, 
13. anemia aplastyczna wymagająca leczenia, 
14. schyłkowa niewydolnośd wątroby, 
15. choroba Creutzfelda-Jakoba, 
16. zakażenie wirusem HIV, 
17. oparzenia skóry, 
18. łagodny guz mózgu, 
19. choroba Parkinsona, 
20. operacja aorty. 

 
ZAKRES POWAŻNYCH ZACHOROWAŃ DZIECKA 

1. nowotwory złośliwe z białaczkami i chłoniakami, 
2. kraocowa niewydolnośd nerek, 
3. zapalenie mózgu, 
4. schyłkowa niewydolnośd wątroby, 
5. cukrzyca, 
6. dystrofia mięśniowa, 
7. łagodny guz śródczaszkowy, 
8. śpiączka, 
9. posocznica (sepsa) o ciężkim przebiegu, 
10. bakteryjne zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, 
11. łagodny guz rdzenia, 
12. paraliż, 
13. przeszczep, 
14. całkowita utrata wzroku, 
15. całkowita utrata słuchu, 
16. całkowita utrata mowy, 
17. oparzenia skóry. 

 
Partner – osoba pozostająca z Ubezpieczonym w 
związku nieformalnym, która nie jest spokrewniona z 
Ubezpieczonym, która jednocześnie prowadzi z nim 
wspólne gospodarstwo domowe i została wskazana w 
pisemnym oświadczeniu Ubezpieczonego na 
deklaracji przystąpienia (imię, nazwisko, data 
urodzenia); zmiana oświadczenia może nastąpid po 
upływie jednego roku od daty przystąpienia do umowy 
ubezpieczenia lub od daty ostatniego oświadczenia. 
Jeżeli Ubezpieczony pozostaje w związku małżeoskim, a 
w deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia grupowego 
lub w oświadczeniu zostanie wskazany przez Niego 
partner, wówczas Allianz ponosi odpowiedzialnośd za 
wskazanego partnera. 
 
Dziecko - dziecko własne lub przysposobione 
Ubezpieczonego do 25 roku życia. 

 

Szpital – zakład opieki zdrowotnej działający zgodnie z 
prawem na terytorium kraju należącego do Unii 
Europejskiej, lub na terytorium: Australii, Islandii, 
Japonii, Kanady, Monako, Norwegii, Nowej Zelandii, 
Stanów Zjednoczonych Ameryki, Szwajcarii, Watykanu, 
którego zadaniem jest leczenie oraz świadczenie przez 
wykwalifikowaną kadrę pielęgniarską i lekarską 
całodobowej opieki medycznej; za szpital w 
rozumieniu 
niniejszych o.w.u. nie uważa się szpitala 
uzdrowiskowego (sanatoryjnego), szpitala 
rehabilitacyjnego, sanatorium i uzdrowiska. 
 
Koszty leczenia w wyniku NNW są to m.in.: 
honoraria lekarskie, koszty: leczenia ambulatoryjnego i 
szpitalnego, lekarstw, operacji plastycznych, zakupów 
protez i środków pomocniczych, sprzętu 
rehabilitacyjnego, zakupu środków opatrunkowych, 
zdjęd rentgenowskich, USG i innych badao 
diagnostycznych niezbędnych w procesie leczenia 
powypadkowego (refundacja na podstawie imiennych 
faktur lub rachunków). 
Fundusze kapitałowe są tworzone z dodatkowych 
składek(min.50 zł), ze środków z rachunku w ramach 
umowy ubezpieczenia na rzecz danego 
Ubezpieczonego. 
Składki rejestrowane są na indywidualnych kontach 
Pracowników. Ubezpieczony ma prawo wskazad więcej 
niż jeden fundusz różniący się między sobą strategią 
inwestycyjną oraz ryzykiem. 
 
Pobyt w szpitalu - wypłata świadczenia: 
- co najmniej 4 dni, jeżeli był spowodowany chorobą, 
- co najmniej 1 dzieo, jeżeli był spowodowany 
 nieszczęśliwym wypadkiem, 
- co najmniej 7 dni jeżeli związany był z ciążą lub 
 spowodowany odbytym porodem. 
 
Zmiany danych osobowych (zmiana nazwiska, adresu 
zamieszkania, osób uposażonych), ubezpieczony 
dokonuje na formularzu Allianz (osobiście w biurze 
Allianz lub listownie). 
 

  



Minimalna liczba osób przystępujących do jednego wariantu Allianz Rodzina to 20% ubezpieczonych, nie mniej 
niż 5 osób (grupa:"policja_ubez_2015_12_29"). 
Składka płatna miesięcznie. 
 
Do przedstawionej propozycji ubezpieczenia mają zastosowanie: 
ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie (indeks GZ11) zatwierdzone uchwałą Zarządu TU Allianz Życie 
Polska S.A. nr 6/2013 z dnia 14 lutego 2013 roku. 
 
Dodatkowe oznaczenia wariantów: 
- u - wariant dotyczy Ubezpieczonego, 
- w - wariant dotyczy Współmałżonka. 
 
Propozycja ubezpieczenia dla współmałżonków / partnerów / pełnoletnich dzieci nieprzystępujących od 
pierwszego miesiąca ochrony zakłada dodatkowe zastosowanie następujących karencji: 
a. zgon rodzica/teścia, zgon współmałżonka, zgon dziecka, osierocenie dziecka - 6 m-cy, 
b. poważne zachorowanie Ubezpieczonego, poważne zachorowanie współmałżonka, poważne zachorowanie 
dziecka - 3m-ce, 
c. leczenie w szpitalu - 1 m-c, 
d. leczenie operacyjne - 6 m-cy, 
e. zgon zawał/udar - 6 m-cy, 
f. zastosowanie ma dodatkowo karencja 12/24, która oznacza, że w odniesieniu do Ubezpieczonego Towarzystwo 
stosuje 12 miesięczną 
karencję na zdarzenia będące następstwem choroby Ubezpieczonego, której objawy , diagnoza lub leczenie, 
miały miejsce w ciągu 24 
miesięcy przed przystąpieniem do ubezpieczenia, 
g. wystąpienie u Ubezpieczonego poważnego zachorowania (zakres rozszerzony) - 3 m-ce, 
h. rekonwalescencja lub pobyt Ubezpieczonego w sanatorium - 1 m-c, 
i. leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie zawału serca lub udaru mózgu - 1 m-c, 
j. leczenie specjalistyczne Ubezpieczonego - 1 m-c, 
k. leczenie współmałżonka lub partnera Ubezpieczonego w szpitalu - 1 m-c. 
 
Współmałżonkowie, partnerzy i/lub pełnoletnie dzieci mogą przystąpid do wariantu tożsamego z wariantem dla 
pracownika lub do wariantu z niższą sumą ubezpieczenia i składką. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Składka miesięczna za osobę 95,00 zł 41,00 zł 59,00 zł 
1)Wysokośd świadczenia podano łącznie z wysokością świadczenia z zakresu podstawowego (zgon Ubezpieczonego), świadczenia z tytułu zgonu 
Ubezpieczonego w 
następstwie wypadku, świadczenia z tytułu zgonu Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego oraz świadczenia z tytułu zgonu 
Ubezpieczonego w 
następstwie wypadku przy pracy. 
2)Wysokośd świadczenia podano łącznie z wysokością świadczenia z zakresu podstawowego (zgon Ubezpieczonego) oraz świadczenia z tytułu zgonu 
Ubezpieczonego w 
następstwie wypadku. 
3)Wysokośd świadczenia podano łącznie z wysokością świadczenia z zakresu podstawowego (zgon Ubezpieczonego). 
4)Wysokośd świadczenia podano łącznie z wysokością świadczenia z zakresu podstawowego (zgon Współmałżonka lub Partnera). 
5)Wysokośd świadczenia podano niezależnie od innych świadczeo z tytułu leczenia w szpitalu 
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