
1. Zakres ochrony:

2. Wysokość sumy ubezpieczenia:
 

 

Zasady ogólne

Zasady szczególne

ERGO 4

ZASADY OBEJMOWANIA OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ OBCOKRAJOWCÓW 
W UBEZPIECZENIU ERGO 4 (NIE DOTYCZY OBYWATELI KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ)

 
 

Ochroną ubezpieczeniową może zostać objęty następująca osoba ubezpieczana będąca obcokrajowcem:

1. 
 
 b. 

a. posiadająca umowę o pracę z polskim pracodawcą,
b. wykonująca wolny zawód – jeżeli rozlicza się podatkowo na terenie RP,
c. prowadząca działalność gospodarczą na terenie RP oraz rozliczająca się podatkowo na terenie Polski,
d. osoba ucząca się / studiująca w Polsce

2. Osoba posiadająca:

Osoba pracująca w Polsce oraz:

 
 
 

 

 

a. zezwolenie na pobyt czasowy i pracę,
b. zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji,
c. zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach stacjonarnych pierwszego   stopnia, drugiego stopnia 

lub jednolitych magisterskich albo studiach trzeciego stopnia,
d. zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
e. zezwolenie na pobyt stały.
W zakresie punktów a.–d. powyżej: zezwolenie na pobyt czasowy w dniu składania wniosku musi być ważne jeszcze przez 
okres co najmniej dwóch lat.
W przypadku, gdy okres ważności zezwolenia jest krótszy, wymagane jest udokumentowanie okresu, od kiedy klient 
przebywa w RP (kopia wcześniejszych kart pobytu, zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające okres zatrudnienia, 
rachunki za media, itp).
W przypadku, gdy ochrona ubezpieczeniowa ma stanowić zabezpieczenie innych zobowiązań osoby ubezpieczanej 
(np. wynikających z postanowień umowy kredytowej zawartej przez tę osobę) wymagane jest przedstawienie dokumentu 
potwierdzającego istnienie takich zobowiązań (np. kopii zawartej umowy kredytowej).

a. karta stałego pobytu (zezwolenie na pobyt stały): wszystkie produkty z matrycy ubezpieczenia ERGO 4
b. karta czasowego pobytu (zezwolenie na pobyt czasowy) – wyłącznie Ubezpieczenie życia*/**/***, Uszkodzenie ciała*, 

Zdrowie dziecka* ( Uszkodzenie ciała NW) oraz Global Doctors (w przypadku polskiej rezydencji podatkowej)
W przypadku osób posiadających zezwolenia na pobyt czasowy brak możliwości objęcia ochroną ubezpieczeniową w ramach 
innych produktów z matrycy ubezpieczenia ERGO 4:
Niezdolność do pracy**/***, Poważne zachorowanie*/**/***, Zdrowie dziecka**/*** oraz Global Doctors (w przypadku innej 
rezydencji podatkowej niż polska). Odstępstwo od tej reguły wyłącznie na zasadach indywidualnych po decyzji Underwritera 
STUnŻ ERGO Hestia SA.  

a. do 1.000.000 zł (zgon / całkowita trwała niezdolność do pracy) – wymogi jak wskazane powyżej w punkcie 1 + standardowe 
wymogi w zakresie underwritingu finansowego

b. powyżej 1.000.000 zł – na zasadach indywidualnych, w tym potwierdzenie rozliczania się podatkowo na terenie RP 
(kopia zeznań podatkowych z ostatnich okresów rozliczeniowych)

Należy zastosować środki wzmożonego bezpieczeństwa finansowego w przypadku stosunków gospodarczych związanych 
z państwem trzecim wysokiego ryzyka.


