
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.  
W celu poznania szczegółów oferty skontaktuj się z agentem ERGO Hestii.

Wariant I Wariant II Wariant III

Nowotwór złośliwy (oraz wypłata 10% sumy ubezpieczenia w razie wystąpienia nowotworu in–situ, 
nowotworu złośliwego prostaty lub raka brodawkowatego tarczycy, które osiągnęły T1N0M0 wg klasyfikacji 
TNM) 

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

38 zachorowań: 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

Karencja na zdarzenie niewynikające z NW, trwająca 3 miesiące od rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej

Maksymalna suma ubezpieczenia 200 000 zł 200 000 zł 200 000 zł

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 64 lata 64 lata 64 lata

Maksymalny wiek obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej 70 lat 70 lat 70 lat

Troszczysz się o zdrowie swoje oraz swoich najbliższych?  
Wiesz, że choroba może dotyczyć także Ciebie. Wiesz też, że leczenie kosztuje – i to niemało. 
Dlatego wybierz ubezpieczenie Poważne zachorowanie ERGO 4 – zapewni Ci ono wypłatę świadczenia na wypadek zdiagnozowania poważnej choroby i umożliwi 
skoncentrowanie się wyłącznie na powrocie do zdrowia. Sumę ubezpieczenia (nawet 200 tys. zł), możesz wydać na co chcesz: leczenie, spłatę zobowiązań czy 
zachowanie stabilności finansowej Twojej rodziny. Poczucie bezpieczeństwa bywa warte więcej niż jakiekolwiek pieniądze.

ERGO 4

Ubezpieczenie  
Poważne Zachorowanie:

•  występuje w trzech wariantach – 
ochrona może być ograniczona do 
nowotworów albo mieć charakter 
kompleksowy (rozszerzenie o 11 lub aż 
49 zdefiniowanych poważnych chorób)

•  umożliwia wielokrotną wypłatę 
świadczeń w wysokości 100% sumy 
ubezpieczenia w ramach jednej polisy 
(w tym za nowotwory)

ERGO 4 gwarantuje Ci:
•  wysoką sumę ubezpieczenia – 

nawet 200 tys. zł
•  kontynuację umowy po wypłacie 

świadczenia – ochrona trwa nadal 
w zakresie określonym w OWU

• ochronę trwającą aż do 70. roku życia
•  minimalny, jedynie 3–miesięczny 

okres karencji oraz natychmiastową 
pełną odpowiedzialność w razie 
nieszczęśliwego wypadku

• podział chorób na grupy

Poważne zachorowanie

usługa poza zakresem ubezpieczeniausługa w zakresie ubezpieczenia

Czy wiesz, że?
Umowę ubezpieczenia ERGO 4 możesz zawrzeć całkowicie online.


