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NNW
zakres podstawowy

SU do 500 000 zł

NNW
zakres rozszerzony
SU do 500 000 zł

NNW
zakres pełny

SU do 500 000 zł

zgon    

trwały uszczerbek na zdrowiu    

koszty leczenia i rehabilitacji   

dzienne świadczenia szpitalne   

całkowita i trwała utrata zdolności do 
wykonywania pracy

 

opieka CPOP  

zawał serca i udar mózgu   

nowotwór złośliwy sutka lub prostaty  

wyczynowe uprawianie sportu – za 
dodatkową opłatą

   

uprawianie sportów podwyższonego 
ryzyka – za dodatkową opłatą

   

wykonywanie zawodów 
podwyższonego ryzyka – za 
dodatkową opłatą

   

Obawiasz się kosztów związanych z leczeniem 
czy rehabilitacją po wypadku? 
Chcesz zabezpieczyć rodzinę na wypadek, gdyby 
nagle Ciebie zabrakło?

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, dostępne 
w ramach pakietu ERGO 7, zapewni Tobie pomoc finansową, bez 
względu na to, czy wypadek zdarzy się w domu, pracy, szkole lub 
podczas uprawiania sportów. 

Najważniejsze zalety ubezpieczenia NNW:

•  wysokie sumy ubezpieczenia – aż do 500 000 zł,

•  wypłata świadczenia z tytułu śmierci,

•  wypłata świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu 
na podstawie rozbudowanej tabeli świadczeń,

•  szeroki wachlarz świadczeń z tytułu NNW, np. całkowita 
i trwała utrata zdolności do wykonywania pracy (jednorazowa 
wypłata 100% sumy ubezpieczenia, maksymalnie 100 000 zł),

•  dodatkowe świadczenie z tytułu wystąpienia nowotworu 
złośliwego sutka czy prostaty w wysokości nawet 30 000 zł,

•  ochrona na całym świecie.

Za opłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej możesz rozszerzyć zakres ubezpieczenia o:

• wyczynowe uprawianie sportu, 

• uprawianie sportów podwyższonego ryzyka, 

• wykonywanie zawodu podwyższonego ryzyka.

NNW indywidualne

Poniższa tabela przedstawia możliwy zakres ochrony uzależniony od wariantu:
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Czy wiesz, że ochronę w razie nieszczęśliwych wypadków możesz również rozszerzyć w ramach produktu ERGO 4? Obawiasz się 
poważnych wypadków powodujących trwałe inwalidztwo lub niezdolność do pracy? Chcesz zabezpieczyć rodzinę na wypadek, gdyby nagle 
Ciebie zabrakło?

Ubezpieczenia Uszkodzenie ciała i Niezdolność do pracy chroni Cię, zapewniając finansowe wsparcie na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń – od zwykłych złamań kości po ciężkie urazy czy 
poważne wypadki. Gdyby Ciebie zabrakło w ramach Ubezpieczenia życia wypłacimy świadczenie wyznaczonym przez Ciebie beneficjentom. Pozwoli to zachować Tobie i Twoim bliskim poczucie 
finansowego bezpieczeństwa.

ERGO 4
Ochrona w razie nieszczęśliwych 
wypadków w ERGO 4

ERGO 4 w ubezpieczeniu Uszkodzenie ciała NW i Niezdolność do pracy gwarantuje Ci:
• wysokie sumy ubezpieczenia – do 4 mln zł

• zróżnicowaną formę wypłaty świadczenia: 

 –  jednorazowe świadczenie  w ubezpieczeniu Uszkodzenie ciała NW i Niezdolność do 
pracy w Wariancie II

 – comiesięczną rentę w ubezpieczeniu Niezdolność do pracy w Wariancie III 

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

•  wysokie jednorazowe świadczenia w razie złamań kości i poważnego uszkodzenia ciała 
wskutek wypadku

•  możliwość uzyskania świadczenia niezależnie od decyzji ZUS o całkowitej niezdolności 
do pracy

• natychmiastowe rozpoczęcie ochrony 24 h/dobę, na całym świecie

• możliwość natychmiastowego wystawienia polisy przez agenta

ERGO 4 w ubezpieczeniu życia gwarantuje Ci:
•  możliwość elastycznego dopasowania zakresu ubezpieczenia do Twoich  

indywidualnych potrzeb

•  wybór stałej lub malejącej sumy ubezpieczenia, z możliwością dopasowania 
poziomu ochrony do zmieniającej się kwoty kredytu

•  możliwość natychmiastowego wystawienia polisy przez agenta wraz z cesją 
na bank w związku z kredytem

•  ochronę od 18. do 100. urodzin z niezmienną wysokością składki

•  natychmiastowe rozpoczęcie ochrony 24 h/dobę, na całym świecie

•  sumę ubezpieczenia w wysokości nawet 10 milionów złotych

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

Zgon wskutek nieszczęśliwego wypadku

Zgon z każdej przyczyny

Maksymalna suma ubezpieczenia 500 000 zł 10 000 000 zł 10 000 000 zł

Obniżająca się suma ubezpieczenia

Możliwość zachowania stałej sumy 
ubezpieczenia przez zdefiniowany czas

zawsze 
stała suma 

ubezpieczenia

Możliwość corocznej indeksacji składki i sumy 
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 70 lat 70 lat

Maksymalny wiek obowiązywania ochrony 
ubezpieczeniowej 70 lat 100 lat 100 lat

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 w ubezpieczeniu Uszkodzenie ciała NW i Niezdolność do pracyERGO 4 w ubezpieczeniu życia


