
Profil 1
Kobieta 30 lat 
singielka, aktywna zawodowo, 
pracuje w agencji reklamowej, 
dużo podróżuje

Profil 2
Kobieta 40 lat 
matka dwójki dzieci w wieku 
szkolnym, pracuje w korporacji, 
w wolnym czasie skupiona 
przede wszystkim na rodzinie

Profil 3
Kobieta 50 lat 
prowadzi własny biznes, 
ma dorosłe dzieci i czas 
na realizację marzeń

Ubezpieczaj, uświadamiaj 
– ERGO 4 dla kobiet

•  Ubezpieczenie „Poważne zachorowanie” ERGO 4 ma na celu zapewnienie odpowiedniego wsparcia 
finansowego na wypadek zdiagnozowania poważnej choroby. Wypłata świadczenia zapewni 
ubezpieczonemu oraz jego bliskim bezpieczeństwo w tak ciężkiej sytuacji życiowej jaką jest poważne 
zachorowanie i jednocześnie umożliwi skoncentrowanie się wyłącznie na leczeniu choroby.

•  Ubezpieczenie występuje w trzech wariantach
•  W zależności od wybranego wariantu, ochrona może być ograniczona do nowotworów, bądź mieć 

charakter kompleksowy – rozszerzona o 11 lub aż 49 zdefiniowanych poważnych chorób.
•  Wysoka suma ubezpieczenia – do 200 tys. zł. na zdarzenie ubezpieczeniowe
•  Ochrona nawet do 70. roku życia.
•  Możliwość wielokrotnej wypłaty świadczeń w przypadku diagnozy poważnych zachorowań – w tym 

za nowotwory – dzięki zastosowanemu układowi koszykowemu wypłata świadczenia w wysokości 
100% sumy ubezpieczenia nie wymusza zakończenia ochrony – trwa ona nadal w zakresie 
określonym w OWU.

•  Co druga osoba w Polsce umiera z powodu chorób serca, a co czwarta 
z powodu nowotworów

•  Według prognoz do 2025 roku zachorowalność na nowotwory wzrośnie o ponad 25% i staną 
się one główną przyczyną zgonów w Polsce

•  Jedna na sześć kobiet zachoruje na chorobę nowotworową w jakimś momencie 
swojego życia

•  Czas oczekiwania na leczenie od momentu podejrzenia choroby nowotworowej w Polsce był 
i jest nadal zbyt długi — u większości pacjentów przekracza 9 tygodni

•  Nawet leczenie w ramach NFZ wymaga dodatkowych nakładów finansowych po stronie 
pacjenta – na leki i preparaty wspomagające, rehabilitację onkologiczną, opiekę paliatywną

•  Często, po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, potrzebujemy natychmiastowej 
diagnostyki lub dodatkowych konsultacji poza NFZ, a to oznacza dodatkowe koszty

Suma ubezpieczenia:
100 000 zł

Składka miesięczna:

Składka miesięczna:

Składka roczna:

Wariant pełny - aż 50 poważnych 
chorób

20 zł

40 zł

215 zł
Choroby 

nowotworowe
Choroby 

nowotworowe
Choroby 

nowotworowe

Suma ubezpieczenia:
50 000 zł

Składka miesięczna:

Składka miesięczna:

Składka roczna:

Wariant pełny - aż 50 poważnych 
chorób

25 zł

38 zł

268 zł

Suma ubezpieczenia:
20 000 zł

Składka miesięczna:

Składka miesięczna:

Składka roczna:

Wariant pełny - aż 50 poważnych 
chorób

27 zł

49 zł

284 zł

Czy wiesz, że…? Jak chronimy?

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


