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Obawiasz się wypadku lub choroby, które spowodują utratę źródła dochodów lub ich spadek? Chcesz zapewnić sobie pomoc 
finansową na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń będących skutkiem wypadku? 
Ubezpieczenia Uszkodzenie ciała i Niezdolność do pracy chroni Cię, zapewniając finansowe wsparcie na wypadek nieprzewidzianych 
zdarzeń – od zwykłych złamań kości po ciężkie choroby czy poważne wypadki. Pozwoli to zachować Tobie i Twoim bliskim poczucie 
finansowego bezpieczeństwa.

ERGO 4

Ubezpieczenie występuje w trzech wariantach, pozwalających 
elastycznie dopasować zakres i sumę ubezpieczenia do Twoich 
indywidualnych potrzeb: 

  Uszkodzenie Ciała wskutek nieszczęśliwego wypadku (NW) 

  Niezdolność do pracy wskutek nieszczęśliwego wypadku (NW) 

  Kompleksowa ochrona obejmująca zakresem Niezdolność do pracy (bez 
względu na przyczynę) wraz z możliwością rozszerzenia zakresu ubezpieczenia 
o Uszkodzenie ciała NW

Gdy z przyczyn zdrowotnych nie będziesz mógł pracować, wypłacimy Ci – w zależności 
od wybranego wariantu – jednorazowe świadczenie lub comiesięczną rente, której 
wysokość sam ustalasz przy zawieraniu umowy ubezpieczenia. To rozwiązanie 
zagwarantuje Ci możliwość spłaty rat kredytu i utrzymanie poziomu życia, do jakiego 
Ty i Twoi bliscy jesteście przyzwyczajeni. Jeśli myślisz wyłącznie o zabezpieczeniu 
kredytu – Ubezpieczenie Niezdolności do pracy NW zapewni jednorazową wypłatę 
umożlwiającą spłatę kredytu. 

Dodatkowo możesz zapewnić sobie pomoc finansową na wypadek całego katalogu 
nieprzewidzianych zdarzeń spowodowanych nieszczęśliwym wypadkiem. To pozwala 
tak dobrać zakres ochrony, by choroba lub wypadek nie obniżyły standardu 
Twojego życia.

Niezdolność do pracy

ERGO 4 gwarantuje Ci:
• wysokie sumy ubezpieczenia – do 4 mln zł

•  zróżnicowaną formę wypłaty świadczenia:

 1.  jednorazowo – w ubezpieczeniu Uszkodzenia ciała NW i Niezdolność do pracy NW,

 2.  w formie miesięcznej renty – Niezdolność do pracy w Wariancie III 

•  wysokie jednorazowe świadczenia w razie złamań i poważnego trwałego inwalidztwa

•  ochronę trwającą aż do 70. roku życia dla Uszkodzenia ciała NW oraz 65. roku życia 
dla niezdolności do pracy

•  natychmiastowe rozpoczęcie całodobowej ochrony na całym świecie

•  sumę ubezpieczenia podążającą za kwotą kredytu w przypadku Niezdolności do pracy NW 
(wariant II)

Czy wiesz, że?
Umowę ubezpieczenia ERGO 4 możesz zawrzeć, a potem również zarządzać całkowicie online.
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Wariant I Wariant II Wariant III

Trwałe inwalidztwo wskutek nieszczęśliwego wypadku

Złamanie kości wskutek nieszczęśliwego wypadku

Całkowita niezdolność do pracy wskutek nieszczęśliwego wypadku

Całkowita niezdolność do pracy z dowolnej przyczyny

Dodatkowe świadczenie z tytułu czasowej niezdolności do pracy

Forma wypłaty świadczenia jednorazowo jednorazowo renta miesięczna

Maksymalna suma ubezpieczenia 500 000 zł 1 000 000 zł 4 000 000 zł

Obniżająca się suma ubezpieczenia

Możliwość objęcia ochroną ubezpieczniową skutków wykonywania zawodów podwyższonego ryzyka +

Możliwość objęcia ochroną ubezpieczeniową przy niestandardowym poziomie ryzyka, na podstawie 
indywidualnej decyzji ERGO Hestii

Minimalny wiek objęcia ochroną ubezpieczeniową 18 lat 18 lat 18 lat

Maksymalny wiek objęcia ochroną ubezpieczeniową 67 lat 59 lat 59 lat

Maksymalny wiek obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej 70 lat 65 lat 65 lat

usługa poza zakresem ubezpieczenia

objęcie zakresem ubezpieczenia za opłatą dodatkowej składki+

usługa w zakresie ubezpieczenia

ERGO 4
Uszkodzenie ciała 
i niezdolność do pracy


