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Opracowując pakiet ubezpieczeń na życie ERGO 4, wzięliśmy pod uwagę wszystkie sytuacje, które 
mogą mieć wpływ na poczucie bezpieczeństwa Twoje i Twojej rodziny. Ciężkie choroby, wypadki, 
śmierć bliskich – zwykle nie jesteśmy finansowo przygotowani na skutki takich zdarzeń.

ERGO 4 to:

Indywidualne
ubezpieczenie na życieERGO 4

ubezpieczenie 
życia na wypadek 
śmierci wskutek 
nieszczęśliwego 
wypadku lub choroby 

Suma ubezpieczenia 
nawet 10 mln zł

zabezpieczenie 
finansowe na 
wypadek zdarzeń 
uniemożliwiających 
pracę 

Suma ubezpieczenia 
nawet 4 mln zł

Suma ubezpieczenia 2 mln euro w całym życiu ubezpieczonego lub dziecka.

pomoc finansowa 
w przypadku 
poważnego 
zachorowania 

Suma ubezpieczenia 
nawet 200 tys. zł

ochrona Twojego dziecka 
w razie nieszczęśliwych 
wypadków i zachorowań

Suma ubezpieczenia 
nawet 200 tys. zł

Dlatego oferujemy Ci ERGO 4 – elastyczną ochronę 
precyzyjnie dopasowaną do Twoich potrzeb.

O nas 
ERGO Hestia to pionier najbardziej innowacyjnych rozwiązań w sektorze ubezpieczeń. Od 30 lat pozostaje 
wiarygodnym i niezawodnym partnerem oferującym najwyższej jakości produkty i usługi. Głównym 
akcjonariuszem ERGO Hestii jest międzynarodowy koncern ubezpieczeniowy ERGO Versicherungsgruppe AG, 
należący do największego reasekuratora, Munich Re.

Ubezpieczenie Global Doctors 
Organizacja i pokrycie kosztów leczenia za granicą dla rodzica i dziecka.

Łatwe zarządzanie 
Możesz aktywować konto klienta, które pozwoli Ci wygodnie zarządzać polisami on–line,  
24h na dobę, z każdego urządzenia mobilnego. Jeśli chcesz, samodzielnie:

decyduj o warunkach umowy

pobieraj dokumenty

opłacaj składki

aktualizuj swoje dane osobowe

zmieniaj beneficjentów

zgłoś roszczenie z polisy 
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Pomyśl o czymś więcej 
Wszystkie powyższe korzyści otrzymujesz już w I wariancie ubezpieczenia ERGO 4.  
Pomyśl o zabezpieczeniu swoich bliskich na znacznie większe kwoty i na dłuższy czas.  
Warianty II ( ) i III ( ) oferują dodatkowo:
•  wypłatę świadczenia w razie zgonu nie tylko wskutek nieszczęśliwego wypadku, ale również 

z każdej innej przyczyny (jak choroby czy śmierć naturalna)
• możliwość najkorzystniejszego zabezpieczenia spłaty kredytu i innych zobowiązań
• ochronę ubezpieczeniową aż do 100. roku życia
• sumę ubezpieczenia aż do 10 mln zł w okresie ubezpieczenia

ERGO 4 gwarantuje Ci:
• sumę ubezpieczenia w wysokości nawet 500 tys. zł 
• ochronę od 18. do 70. roku życia 
• natychmiastowe rozpoczęcie ochrony 24 h/dobę, na całym świecie 
•  możliwość swobodnego wskazania w iKoncie klienta, dowolnego beneficjenta 

uprawnionego do wypłaty
• trzyletnią umowę z prawem do przedłużania 
•  możliwość rozszerzenia odpowiedzialności ERGO Hestii o skutki wykonywania zawodu 

podwyższonego ryzyka

W wypadkach drogowych średnio ginie 11 osób dziennie.  
To ponad 3 tysiące ofiar rocznie.

A przecież do śmiertelnych zdarzeń dochodzi nie tylko na drogach. Aktywne życie, 
sport, często niosą ze sobą ryzyko. Jeśli zabraknie Cię wskutek nieszczęśliwego 
wypadku, ubezpieczenie na życie zapewni Twoim bliskim niezbędne 
zabezpieczenie finansowe.

ERGO 4 
Ubezpieczenie Życia – Wariant I
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Pomyśl o czymś więcej 
Wszystkie te korzyści otrzymujesz już w II wariancie ubezpieczenia ERGO 4.  
Pomyśl o ubezpieczeniu w Wariancie III ( ), który dodatkowo oferuje: 
• możliwość zachowania stałej sumy ubezpieczenia dla Ciebie i Twoich bliskich
• opcję stałego jej podnoszenia w ramach mechanizmu indeksacji

ERGO 4 gwarantuje Ci:
•  sumę ubezpieczenia w wysokości nawet 10 milionów złotych, obniżającą się stopniowo, 

aby podążać za zobowiązaniami kredytowymi 
• ochronę od 18. nawet do 100. urodzin 
•  możliwość wskazania kwoty, poniżej której suma ubezpieczenia nigdy nie spadnie, 

aby oprócz spłaty kredytu chronić też inne potrzeby finansowe bliskich
• natychmiastowe rozpoczęcie ochrony 24 h/dobę, na całym świecie 
•  możliwość swobodnego wskazania w iKoncie klienta, dowolnego beneficjenta 

uprawnionego do wypłaty 
•  możliwość ubezpieczenia osoby o podwyższonym poziomie ryzyka z uwagi na zawód czy 

stan zdrowia

15,5 mln osób – ponad połowa dorosłych Polaków  
– spłaca obecnie kredyt lub pożyczkę. 

Wysokość naszego zadłużenia rośnie średnio o 5% na rok, sięgając już blisko 700 miliardów 
złotych. Nie znika ono wraz ze śmiercią zadłużonego – muszą je spłacać bliscy. Ale można 
to zmienić, wykupując dobre ubezpieczenie na życie. To niezwykle korzystny sposób 
zabezpieczenia kredytu. 

Gdy Cię zabraknie, Twoi bliscy i Twoje zobowiązania pozostaną w pełni zabezpieczone. Wypłacimy 
wskazanym przez Ciebie osobom sumę ubezpieczenia wskazaną w umowie ubezpieczenia, może 
to być nawet 10 milionów złotych. To pozwoli spłacić każdy kredyt i zapewnić pokrycie kosztów 
utrzymania Twoich bliskich. Malejąca suma ubezpieczenia „podąża” za wysokością zadłużenia 
co umożliwia spłatę kredytu w wymaganej przez bank wysokości a jednocześnie gwarantuje 
niezwykle konkurencyjną składkę.

ERGO 4 
Ubezpieczenie Życia – Wariant II
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ERGO 4 gwarantuje Ci:
• sumę ubezpieczenia w wysokości nawet 10 milionów złotych 
• ochronę od 18. nawet do 100. urodzin z niezmienną wysokością składki
•  możliwość ustalenia wysokości sumy ubezpieczenia (stała lub malejąca przez cały 

okres ochrony) 
•  opcję corocznej indeksacji sumy ubezpieczenia, co pozwala ograniczyć wpływ inflacji na 

wysokość świadczenia
• natychmiastowe rozpoczęcie ochrony 24 h/dobę, na całym świecie 
•  możliwość swobodnego wskazania w iKoncie klienta, dowolnego beneficjenta 

uprawnionego do wypłaty
•  możliwość ubezpieczenia osoby o podwyższonym poziomie ryzyka z uwagi na zawód czy 

stan zdrowia

Każdego roku w Polsce umiera 400 tysięcy ludzi. 

Głównymi przyczynami zgonów są choroby układu krążenia i choroby nowotworowe. Mężczyźni 
od 45. roku życia umierają przede wszystkim na te pierwsze. Wśród kobiet po 30-tce najwięcej 
zgonów powodują nowotwory. Ale to tylko suche dane. Za każdą z nich stoją ludzkie dramaty – 
niespłacone kredyty i zobowiązania, które obciążą bliskich czy dzieci, które zostaną bez środków 
na edukację i start w dorosłe życie.  

Na szczęście wszystko to możesz ubezpieczyć. Gdy Cię zabraknie, Twoi bliscy i Twoje 
zobowiązania pozostaną w pełni zabezpieczone. Wypłacimy wskazanym przez Ciebie osobom 
sumę ubezpieczenia wskazaną w umowie ubezpieczenia, która może sięgać nawet 10 milionów 
złotych. To pozwoli spłacić każdy kredyt hipoteczny i zapewnić pokrycie kosztów utrzymania 
Twoich bliskich.

ERGO 4 
Ubezpieczenia Życia – Wariant III
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Pomyśl o czymś więcej 
Wszystkie powyższe korzyści otrzymujesz już w I wariancie ubezpieczenia ERGO 4.  
Pomyśl o zabezpieczeniu swoich bliskich na znacznie większe kwoty.  
Warianty II ( ) i III ( ) oferują:
• możliwość wyboru specjalnego wariantu chroniącego spłatę kredytu
• jednorazową wypłatę świadczenia lub regularną wypłatę renty
• sumę ubezpieczenia w wysokości nawet 4 mln zł

ERGO 4 gwarantuje Ci:
• sumę ubezpieczenia w wysokości nawet 500 tysięcy złotych 
• wysokie jednorazowe świadczenia w razie złamań i poważnego trwałego inwalidztwa
• ochronę od 18. do 70. roku życia
• natychmiastowe rozpoczęcie ochrony 24 h/dobę, na całym świecie 
• trzyletnią umowę z prawem do przedłużania
•  możliwość rozszerzenia odpowiedzialności ERGO Hestii o skutki wykonywania zawodu 

podwyższonego ryzyka

Wypadki kosztują. 

Blisko 40 tysięcy rannych rocznie – to bilans samych wypadków drogowych. A wypadki przy 
pracy czy poważne kontuzje odniesione podczas uprawiania sportu?. Wszelkie tego rodzaju 
nieprzewidziane zdarzenia – od złamań kości, a kończąc na poważnych urazach – niosą ze sobą 
wysokie koszty powrotu do zdrowia. 

Możesz tego łatwo uniknąć. Ubezpieczenie zapewni pomoc finansową na wypadek 
nieprzewidzianych zdarzeń spowodowanych nieszczęśliwym wypadkiem. Tworząc je, 
skoncentrowaliśmy się na poważnych uszkodzeniach ciała, niosących za sobą poważne koszty 
leczenia i rehabilitacji – dzięki temu mogliśmy zaproponować wysoką sumę ubezpieczenia za 
niewysoką składkę.

ERGO 4 
Uszkodzenie Ciała NW – Wariant I



Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie marketingowy oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
Służy wyłącznie celom informacyjnym, a pełne informacje podane są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie ERGO 4

Pomyśl o czymś więcej 
Wszystkie te korzyści otrzymujesz już w II wariancie ubezpieczenia ERGO 4.  
Pomyśl o zabezpieczeniu swoich bliskich na znacznie większe kwoty.  
Wariant III ( ) oferuje: 
•  zabezpieczenie na wypadek całkowitej niezdolności do pracy spowodowanej dowolną 

przyczyną (choroba, wypadek)
•  regularną wypłatę renty miesięcznej, pozwalającą na zachowanie standardu życia także 

po utracie możliwości zarobkowania
•  możliwość uzupełnienia ubezpieczenia o wypłaty w razie złamań i poważnego trwałego 

inwalidztwa spowodowanych nieszczęśliwym wypadkiem
•  sumę ubezpieczenia w wysokości nawet 4 mln zł

ERGO 4 gwarantuje Ci:
•  sumę ubezpieczenia w wysokości nawet 1 mln złotych 
•  wysokie jednorazowe świadczenie w razie niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem
•  możliwość uzyskania świadczenia niezależnie od decyzji ZUS o całkowitej niezdolności do pracy
•  jednorazową wypłatę świadczenia w wysokości sumy ubezpieczenia 
•  możliwość swobodnego wyboru gwarantowanego okresu ochrony (maksymalnie do 65. roku 

życia)
•  sumę ubezpieczenia podążającą za kwotą kredytu
•  natychmiastowe rozpoczęcie ochrony 24 h/dobę, na całym świecie 
•  możliwość ubezpieczenia przy podwyższonym poziomie ryzyka z uwagi na zawód czy 

stan zdrowia

Boisz się utraty możliwości pracy? Nie Ty jeden.

Całkowita niezdolność do pracy to dla wielu osób prawdziwy dramat. Utrzymanie 
rodziny, wychowanie i edukacja dzieci, spłata kredytów w jednej chwili wszystko staje się 
prawdziwym wyzwaniem. 

Najlepszym rozwiązaniem jest dedykowane ubezpieczenie spłaty kredytu na wypadek 
całkowitej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem. Gwarantuje ono 
jednorazową wypłatę świadczenia w kwocie nawet 1 miliona złotych! Dodatkowo malejąca suma 
ubezpieczenia „podąża” za wysokością zadłużenia, umożliwiając spłatę kredytu w wymaganej 
przez bank wysokości.

ERGO 4 
Niezdolność do Pracy NW – Wariant II
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ERGO 4 gwarantuje Ci:
•  stałą miesięczną rentę w razie niezdolności do pracy spowodowaną chorobą 

lub wypadkiem
•   możliwość uzyskania świadczenia (łączne wypłaty nawet do 4 mln zł - o ile wybierzesz 

taką sumę ubezpieczenia) niezależnie od decyzji ZUS o całkowitej niezdolności do pracy
•  możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o ubezpieczenie Uszkodzenia ciała NW 

(dodatkowa suma ubezpieczenia aż do 500 tys. zł)
•  dodatkowe świadczenie z tytułu czasowej niezdolności do pracy
•  natychmiastowe rozpoczęcie ochrony 24 h/dobę, na całym świecie 
•  możliwość swobodnego wyboru gwarantowanego okresu ochrony (maksymalnie 

do 65. roku życia)
•  możliwość ubezpieczenia przy podwyższonym poziomie ryzyka z uwagi na zawód czy 

stan zdrowia

Jeśli nie będziesz mógł pracować, zapewnimy Ci pieniądze 
na godne życie. 

Utrata źródła dochodu, spowodowanego wypadkiem lub chorobą, to koszmar wielu z nas. 
Zwłaszcza lepiej sytuowani boją się wizji niskiej renty, otrzymywanej z ZUS. Można się jednak 
przed tym łatwo zabezpieczyć. Jeśli nie będziesz mógł pracować, zapewnimy Ci środki finansowe 
w postaci wypłacanej renty. 

Ustalenie w polisie kwoty miesięcznej renty zagwarantuje Ci możliwość spłaty rat kredytu 
i utrzymanie poziomu życia, do jakiego Ty i Twoi bliscy jesteście przyzwyczajeni. Dodatkowo 
możesz zapewnić sobie pomoc finansową na wypadek całego katalogu nieprzewidzianych 
zdarzeń spowodowanych nieszczęśliwym wypadkiem – w razie złamań lub poważnego trwałego 
inwalidztwa. Ten wariant ubezpieczenia pozwala Ci tak dobrać zakres ochrony, aby choroba lub 
wypadek nie wpłynęły negatywnie na poziom Twojego życia.

ERGO 4 
Niezdolność do Pracy – Wariant III
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Pomyśl o czymś więcej 
Wszystkie powyższe korzyści otrzymujesz już w I wariancie ubezpieczenia ERGO 4.  
Pomyśl o zabezpieczeniu swoich bliskich w znacznie szerszym zakresie i z gwarancją ochrony na 
dłuższy czas. Warianty II ( ) i III ( ) oferują:
•  wysokie świadczenie również w razie zawału serca, udaru mózgu i innych 

chorób cywilizacyjnych
•  ochronę w razie wystąpienia nawet 50 chorób, w tym cukrzycy typu I, neuroboreliozy, 

przeszczepów, sepsy i wielu, wielu innych
•  gwarantowane warunki przez 6 lat z prawem do przedłużania umowy

ERGO 4 gwarantuje Ci:
• sumę ubezpieczenia w wysokości nawet 200 tys. zł 
•  wielokrotne wypłaty świadczeń w wysokości 100% sumy ubezpieczenia w ramach 

jednej polisy 
•  minimalny, 3–miesięczny okres karencji
• ochronę od 18. do 70. roku życia
• trzyletnią umowę z prawem do przedłużania

Każdego roku ponad 140 tys. Polaków dowiaduje się, 
że ma nowotwór. 

Według prognoz do 2025 roku zachorowalność na choroby onkologiczne wzrośnie 
o ponad 25%, a nowotwory staną się główną przyczyną zgonów w Polsce. Ubezpieczenie 
„Poważne zachorowanie” zapewni Ci mocne wsparcie finansowe na czas leczenia – suma 
ubezpieczenia to nawet 200 tys. zł, które możesz wydać na co chcesz: leczenie, spłatę zobowiązań 
czy zachowanie zabezpieczenia finansowego Twojej rodziny.

ERGO 4 
Poważne Zachorowanie – Wariant I

Rodzaj schorzenia lub problemu zdrowotnego i wypłacany procent sumy ubezpieczenia

nowotwór złośliwy 100%

nowotwór in–situ, nowotwór złośliwy prostaty lub rak brodawkowaty tarczycy, które osiągnęły 
T1N0M0 wg klasyfikacji TNM 10%

Od czego chroni Cię ERGO 4 i jaki procent sumy ubezpieczenia możesz otrzymać?
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Pomyśl o czymś więcej 
Wszystkie te korzyści otrzymujesz już w II wariancie ubezpieczenia ERGO 4.  
Pomyśl o zabezpieczeniu swoich bliskich w znacznie szerszym zakresie.  
Wariant III ( ) oferuje dodatkowo ochronę w razie wystąpienia 50 chorób, w tym cukrzycy 
typu I, neuroboreliozy, sepsy i wielu, wielu innych.

ERGO 4 gwarantuje Ci:
• ochronę na wypadek aż 12 poważnych chorób (w tym nowotwory)
• sumę ubezpieczenia w wysokości nawet 200 tys. zł 
•  wielokrotne wypłaty świadczeń w wysokości 100% sumy ubezpieczenia w ramach jednej 

polisy (w tym za nowotwory)
•  możliwość ubezpieczenia  przy podwyższonym poziomie ryzyka z uwagi na zawód czy 

stan zdrowia
•  minimalny, 3–miesięczny okres karencji oraz natychmiastową pełną odpowiedzialność w razie 

nieszczęśliwego wypadku 
• ochronę od 18. do 70. roku życia
• sześcioletnią umowę z prawem do przedłużania

70 % przyczyn zgonów stanowią choroby nowotworowe 
i cywilizacyjne.

Główną przyczyną tych statystyk jest zbyt późno podjęte leczenie i ograniczone środki finansowe 
gwarantujące niezależność. Dlatego chcemy dać Ci dwa bardzo dobre powody, dla których 
warto się ubezpieczyć od ewentualnego zachorowania. Po pierwsze, sumę ubezpieczenia (nawet 
200 tys. zł), którą możesz wydać na co chcesz: leczenie, spłatę zobowiązań czy zachowanie 
stabilności finansowej Twojej rodziny. Po drugie, poczucie bezpieczeństwa. A to bywa warte więcej 
niż jakiekolwiek pieniądze.

ERGO 4 
Poważne Zachorowanie – Wariant II

Rodzaj schorzenia lub problemu zdrowotnego i wypłacany procent sumy ubezpieczenia

nowotwór złośliwy 100%

nowotwór in–situ, nowotwór złośliwy prostaty lub rak brodawkowaty tarczycy, które osiągnęły T1N0M0 
wg klasyfikacji TNM

10%

przeszczepienie narządu, niewydolność nerek, utrata wzroku, paraliż, oparzenie, zawał serca, udar mózgu, 
operacyjne wykonanie pomostów naczyniowych (by–pass), stwardnienie rozsiane, operacja aorty, operacja 
zastawek serca

100%

Od czego chroni Cię ERGO 4 i jaki procent sumy ubezpieczenia możesz otrzymać?
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ERGO 4 gwarantuje Ci:
• ochronę na wypadek aż 50 poważnych chorób (w tym nowotwory)
• sumę ubezpieczenia w wysokości nawet 200 tys. zł 
•  wielokrotne wypłaty świadczeń w wysokości 100% sumy ubezpieczenia w ramach jednej 

polisy (w tym za nowotwory)
• ochronę od 18. do 70. roku życia 
•  możliwość ubezpieczenia przy podwyższonym poziomie ryzyka z uwagi na zawód czy 

stan zdrowia 
•  minimalny, jedynie 3–miesięczny okres karencji oraz natychmiastową pełną odpowiedzialność 

w razie nieszczęśliwego wypadku
• sześcioletnią umowę z prawem do przedłużania

Jest wiele poważnych chorób, które wciąż widujemy u innych.  
Rak, zawał, udar, cukrzyca... 

Wiesz, że może to dotyczyć także Ciebie. Wiesz też, że leczenie kosztuje – i to niemało. Dlatego 
chcemy dać Ci dwa bardzo dobre powody, dla których warto się ubezpieczyć od ewentualnego 
zachorowania. Po pierwsze, sumę ubezpieczenia (nawet 200 tys. zł), którą możesz wydać na co 
chcesz: leczenie, spłatę zobowiązań czy zachowanie stabilności finansowej Twojej rodziny. 
Po drugie, poczucie bezpieczeństwa. A to bywa warte więcej niż jakiekolwiek pieniądze.

ERGO 4 
Poważne Zachorowanie – Wariant III

Rodzaj schorzenia lub problemu zdrowotnego i wypłacany procent sumy ubezpieczenia

nowotwór złośliwy 100%

nowotwór in–situ, nowotwór złośliwy prostaty lub rak brodawkowaty tarczycy, które osiągnęły T1N0M0 
wg klasyfikacji TNM

10%

przeszczepienie narządu, niewydolność nerek, utrata wzroku, paraliż, oparzenie, zawał serca, udar mózgu, 
operacyjne wykonanie pomostów naczyniowych (by–pass), stwardnienie rozsiane, operacja aorty, operacja 
zastawek serca, choroba Parkinsona, niedokrwistość aplastyczna, śpiączka, zakażenie wirusem HIV w wyniku 
transfuzji krwi, utrata słuchu, utrata kończyn, zapalenie mózgu, bakteryjne zapalenie opon mózgowych, posocznica 
(sepsa), łagodny guz mózgu, zespół rzekomoopuszkowy, ciężki uraz głowy, cukrzyca typu I, neuroborelioza, uraz 
wielonarządowy, zaawansowane otępienie (w tym choroba Alzheimera), utrata mowy, postępujący zanik mięśni, 
pierwotne nadciśnienie płucne, choroba Crohna, przewlekła niewydolność wątroby, choroba Creutzfeldta–Jakoba, 
piorunujące zapalenie wątroby, postępująca twardzina układowa, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, operacja 
mózgu, postępujące porażenie nadjądrowe, pierwotne stwardnienie boczne, kardiomiopatia, toczniowe zapalenie 
nerek, choroba Heinego–Medina, ciężka postać reumatoidalnego zapalenia stawów, przewlekła niewydolność 
oddechowa, miastenia, postępujące porażenie opuszkowe, stwardnienie zanikowe boczne, łagodny guz rdzenia 
kręgowego, usunięcie płuca

100%

Od czego chroni Cię ERGO 4 i jaki procent sumy ubezpieczenia możesz otrzymać?
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Pomyśl o czymś więcej 
Wszystkie powyższe korzyści otrzymujesz już w I wariancie ubezpieczenia ERGO 4.  
Pomyśl o zabezpieczeniu swojego dziecka również na wypadek poważnego zachorowania.  
Warianty II ( ) i III ( ) oferują dodatkowo:
• ochronę od finansowych następstw zachorowania aż na 20 poważnych chorób 
•  możliwość ubezpieczenia dziecka przy podwyższonym poziomie ryzyka z uwagi na 

stan zdrowia

ERGO 4 gwarantuje Ci:
•  finansowe wsparcie na wypadek wystąpienia złamań albo poważnego uszkodzenia ciała 

dziecka wskutek nieszczęśliwego wypadku 
• sumę ubezpieczenia w wysokości nawet 200 tys. złotych 
• ochronę już od 3. miesiąca życia aż do ukończenia 25. roku życia
• natychmiastowe rozpoczęcie ochrony 24 h/dobę, na całym świecie 
•   trzyletnią umowę z prawem do przedłużania

Ubezpiecz dziecko od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

Ubezpieczając zdrowie dziecka, zadbasz o sfinansowanie kosztów jego leczenia lub rehabilitacji, 
a jednocześnie o finansowe wsparcie dla Twojej rodziny. ERGO 4 to wysokie wypłaty w razie 
złamań i poważnego trwałego inwalidztwa, które mogą też być świetnym uzupełnieniem 
szkolnego ubezpieczenia NNW.

ERGO 4 
Zdrowie Dziecka – Wariant I
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Pomyśl o czymś więcej 
Wszystkie powyższe korzyści otrzymujesz już w II wariancie ubezpieczenia ERGO 4.  
Pomyśl o kompleksowym zabezpieczeniu swojego dziecka również na wypadek innych zdarzeń.  
Wariant III ( ) oferuje dodatkowo ochronę od finansowych skutków złamań albo poważnego 
trwałego inwalidztwa dziecka wskutek nieszczęśliwego wypadku.

ERGO 4 gwarantuje Ci:
• ochronę dziecka na wypadek aż 20 poważnych chorób 
• sumę ubezpieczenia w wysokości nawet 200 tys. złotych 
• ochronę już od 3. miesiąca życia aż do ukończenia 25. roku życia
•  wielokrotne wypłaty świadczeń  w wysokości 100% sumy ubezpieczenia w ramach jednej 

polisy (w tym za nowotwory)
•   minimalny, jedynie 3–miesięczny okres karencji oraz natychmiastową pełną odpowiedzialność 

w razie nieszczęśliwego wypadku 
•  możliwość ubezpieczenia dziecka przy podwyższonym poziomie ryzyka z uwagi na 

stan zdrowia
•  sześcioletnią umowę z prawem do przedłużania

Dzieci to nasz największy skarb. Chroń je na wypadek 
poważnych chorób. 

„Zdrowie dziecka – Poważne zachorowanie”, to przemyślana oferta ubezpieczenia Twojego 
dziecka na wypadek wielu poważnych chorób. Zakres ochrony obejmuje katalog aż 20 specjalnie 
dobranych jednostek chorobowych, w tym nowotwory, neuroboreliozę, sepsę, poważne 
poparzenia czy cukrzycę typu I. Dzięki sumie ubezpieczenia wynoszącej nawet 200 tys. zł dziecko 
będzie mogło być poddane leczeniu i rehabilitacji na najwyższym poziomie.

ERGO 4 to realna ochrona na wypadek poważnych zdarzeń, będąca też świetnym uzupełnieniem 
szkolnego ubezpieczenia NNW, gdzie ochrona na takim poziomie często jest niedostępna.

ERGO 4 
Zdrowie Dziecka – Wariant II

Od czego Twoje dziecko będzie chronione w ramach ERGO 4?

Rodzaj schorzenia lub problemu zdrowotnego i wypłacany procent sumy ubezpieczenia

nowotwór złośliwy 100%

nowotwór in–situ, nowotwór złośliwy prostaty lub rak brodawkowaty tarczycy, które osiągnęły T1N0M0 
wg klasyfikacji TNM

10%

przeszczepienie narządu, niewydolność nerek, uraz wielonarządowy, utrata wzroku, oparzenia, śpiączka, utrata 
słuchu, zapalenie mózgu, choroba Heinego-Medina, cukrzyca typu I, zarażenie wirusem HIV w wyniku transfuzji krwi, 
łagodny guz mózgu, utrata kończyn, paraliż, niedokrwistość aplastyczna, bakteryjne zapalenie opon mózgowych, 
posocznica (sepsa), ciężki uraz głowy, neuroborelioza

100%



Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie marketingowy oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
Służy wyłącznie celom informacyjnym, a pełne informacje podane są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie ERGO 4

Rodzaj schorzenia lub problemu zdrowotnego i wypłacany procent sumy ubezpieczenia

nowotwór złośliwy 100%

nowotwór in–situ, nowotwór złośliwy prostaty lub rak brodawkowaty tarczycy, które osiągnęły T1N0M0 
wg klasyfikacji TNM

10%

przeszczepienie narządu, niewydolność nerek, uraz wielonarządowy, utrata wzroku, oparzenia, śpiączka, utrata 
słuchu, zapalenie mózgu, choroba Heinego-Medina, cukrzyca typu I, zarażenie wirusem HIV w wyniku transfuzji krwi, 
łagodny guz mózgu, utrata kończyn, paraliż, niedokrwistość aplastyczna, bakteryjne zapalenie opon mózgowych, 
posocznica (sepsa), ciężki uraz głowy, neuroborelioza

100%

złamania lub poważne trwałe inwalidztwo dziecka wskutek nieszczęśliwego wypadku % sumy

ERGO 4 gwarantuje Ci:
• ochronę ubezpieczeniową dziecka na wypadek aż 20 poważnych chorób 
•  finansowe wsparcie na wypadek wystąpienia złamań albo poważnego trwałego inwalidztwa 

dziecka wskutek nieszczęśliwego wypadku
• sumę ubezpieczenia w wysokości nawet 200 tys. złotych 
• ochronę już od 3. miesiąca życia aż do ukończenia 25. roku życia
•  wypłatę świadczenia w wysokości określonego w OWU procentu sumy ubezpieczenia 

w razie poważnego zachorowania i odpowiedniego procentu sumy ubezpieczenia przy 
uszkodzeniu ciała

•  minimalny, jedynie 3–miesięczny okres karencji w razie poważnego zachorowania oraz 
natychmiastową pełną odpowiedzialność w razie nieszczęśliwego wypadku 

•  możliwość ubezpieczenia dziecka przy podwyższonym poziomie ryzyka z uwagi na 
stan zdrowia

•  sześcioletnią umowę z prawem do przedłużania
• możliwość wielokrotnych wypłat

Dzieci to nasz największy skarb. Chroń je w pełni. 

„Zdrowie dziecka – Wariant pełny”, to kompleksowa i przemyślana oferta ubezpieczenia Twojego 
dziecka w razie wystąpienia nieszczęśliwych wypadków i poważnych zachorowań. Zakres ochrony 
pokrywa aż 20 chorób, w tym nowotwory, neuroboreliozę, sepsę, poważne poparzenia czy 
cukrzycę typu I.

ERGO 4 z sumą ubezpieczenia w wysokości nawet 200 tys. zł to realna ochrona na wypadek 
poważnych zdarzeń, będącą też świetnym uzupełnieniem szkolnego ubezpieczenia NNW. 
Ubezpieczając zdrowie dziecka na wypadek tak wielu zdarzeń, zadbasz o sfinansowanie kosztów 
leczenia lub rehabilitacji, a jednocześnie o finansowe wsparcie dla Twojej rodziny.

ERGO 4 
Zdrowie Dziecka – Wariant III

Od czego Twoje dziecko będzie chronione w ramach ERGO 4?
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Pomyśl o czymś więcej 
Wszystkie powyższe korzyści otrzymujesz już w podstawowym wariancie ubezpieczenia 
Global Doctors. W wariancie rozszerzonym dodatkowo zyskasz sumę ubezpieczenia aż 
do 2 mln euro w trakcie całego życia, pokrycie kosztów leków po leczeniu za granicą czy 
możliwość leczenia również w USA. Chcesz zapewnić sobie leczenie innych poważnych stanów 
chorobowych oprócz nowotworów? Wybierz wariant rozszerzony tego ubezpieczenia.

ERGO 4 gwarantuje Ci:
•  organizację i pokrycie kosztów leczenia za granicą, w przypadku gdy zachorujesz na 

nowotwór złośliwy
•  wysoką sumę ubezpieczenia – aż 1 mln euro w trakcie Twojego życia
•  tzw. drugą opinię medyczną – weryfikację pierwszej diagnozy przez jednego z wielu tysięcy 

uznanych lekarzy, reprezentujących łącznie aż kilkaset różnych specjalizacji i zaproponowanie 
optymalnego sposobu leczenia 

•  możliwość leczenia w renomowanej zagranicznej placówce specjalizującej się w terapii danego 
rodzaju nowotworu złośliwego

•  pokrycie kosztów transportu, zakwaterowania i wielu innych związanych z leczeniem 
za granicą

•  pokrycie kosztu pobytu osoby towarzyszącej przez cały okres pobytu za granicą, a w przypadku 
chorego dziecka – aż dwóch opiekunów

•  prawo do skontrolowania stanu zdrowia w ramach ubezpieczenia również po 
zakończeniu leczenia

•  umowę na rok z możliwością przedłużania i kontynuacji ochrony do 85. roku życia, 
a w przypadku dziecka do 25. roku życia

Zwiększ swoje poczucie bezpieczeństwa  
w walce z nowotworem. 

Zachorowanie na nowotwór to jedna z najtrudniejszych życiowych sytuacji. Wsparcie 
znakomitych lekarzy, dostęp do światowej klasy klinik i brak konieczności płacenia za leczenie 
z własnych pieniędzy – to zestaw, który dałby komfort psychiczny i poczucie bezpieczeństwa 
każdemu choremu. 

Skorzystaj z ubezpieczenia Global Doctors, które gwarantuje Tobie, Twoim bliskim i dzieciom 
nawet 1 mln euro sumy ubezpieczenia w całym życiu i możliwość leczenia w renomowanych 
placówkach medycznych. 

Zapewnij sobie i najbliższym pełen komfort w procesie leczenia! 

Global Doctors 
– Wariant podstawowy 

+
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ERGO 4 gwarantuje Ci:
•  organizację i pokrycie kosztów leczenia za granicą, w przypadku gdy zachorujesz na nowotwór 

złośliwy, nowotwor złośliwy w stadium przedinwazyjnym lub nowotwor in situ, ciężką dysplazję 
przednowotworową, albo gdy zajdzie potrzeba przeprowadzenia zabiegu operacyjnego 
naczyń wieńcowych, zabiegu neurochirurgicznego lub kardiochirurgicznego wymiany/naprawy 
zastawki, przeszczepu od żywego dawcy narządów lub przeszczepu szpiku kostnego

•  wysoką sumę ubezpieczenia – nawet 2 mln euro w trakcie Twojego życia
•  tzw. drugą opinię medyczną – weryfikację pierwszej diagnozy przez jednego z wielu tysięcy 

uznanych lekarzy, reprezentujących łącznie aż kilkaset różnych specjalizacji i zaproponowanie 
optymalnego sposobu leczenia 

•  możliwość leczenia w renomowanej zagranicznej placówce na całym świecie specjalizującej 
się w terapii danego typu schorzeń, np. konkretnego rodzaju nowotworu złośliwego

•  pokrycie kosztów transportu, zakwaterowania i wielu innych związanych z leczeniem 
za granicą

•  świadczenie szpitalne – 100 euro za każdy dzień pobytu w szpitalu (do 60 dni) oraz zwrot 
kosztów zakupu leków niezbędnych do kontynuacji terapii po leczeniu za granicą  (limit to aż 
50 tys. euro)

•  pokrycie kosztu pobytu osoby towarzyszącej przez cały okres pobytu za granicą, a w przypadku 
chorego dziecka – aż dwóch opiekunów

•  prawo do skontrolowania stanu zdrowia w ramach ubezpieczenia również po 
zakończeniu leczenia

•  umowę na rok z możliwością przedłużania i kontynuacji ochrony do 85. roku życia, 
a w przypadku dziecka do 25. roku życia

Poważna choroba?  
Skup się na zdrowiu, my zajmiemy się resztą.

Poważne zachorowanie to jedna z najtrudniejszych życiowych sytuacji. To również czas, 
w którym możesz czuć się zagubiony w poszukiwaniu najlepszej metody leczenia i załatwianiu 
formalności. Wsparcie znakomitych lekarzy, dostęp do światowej klasy klinik i brak konieczności 
płacenia za leczenie z własnych pieniędzy – to zestaw, który dałby komfort psychiczny i poczucie 
bezpieczeństwa każdemu choremu.
 
Skorzystaj z oferty Global Doctors – to ubezpieczenie, w ramach którego organizujemy 
i finansujemy cały proces leczenia, a polisa pokrywa nawet koszty transportu i pobytu osoby 
towarzyszącej. Tobie pozostanie tylko skupić się na dochodzeniu do zdrowia. Zapewnij sobie 
i najbliższym pełen komfort w procesie leczenia!

Global Doctors 
– Wariant rozszerzony 


