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wariant PODSTAWOWY wariant ROZSZERZONY

Suma ubezpieczenia
1 000 000 euro w całym życiu 
Ubezpieczonego lub Dziecka

2 000 000 euro w całym życiu 
Ubezpieczonego lub Dziecka

Nowotwór złośliwy TAK TAK

Nowotwór złośliwy w stadium przedinwazyjnym lub nowotwór in situ NIE TAK

Ciężka dysplazja przednowotworowa NIE TAK

Potrzeba przeprowadzenia: operacji pomostowania tętnic wieńcowych, operacji neurochirurgicznej, wymiany 
lub naprawy zastawek serca, przeszczepienia narządów od żywego dawcy, przeszczepienia szpiku kostnego

NIE TAK

Karencja na zdarzenie niewynikające z NW
180 dni od daty rozpoczęcia  
ochrony ubezpieczeniowej

90 dni od daty rozpoczęcia  
ochrony ubezpieczeniowej

Przedział wiekowy objęcia ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczonego 18 lat – 64 lata 18 lat – 64 lata

Maksymalny wiek obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczonego 85 lat 85 lat

Przedział wiekowy objęcia ochroną ubezpieczeniową Dziecka 3 miesiące – 17 lat 3 miesiące – 17 lat

Maksymalny wiek obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej Dziecka 25 lat 25 lat

Second Medical Opinion (druga opinia medyczna) TAK TAK

Medical Concierge Service (opieka medyczna za granicą) TAK TAK

Pokrywanie kosztów: medycznych; podróży i transportu medycznego; zakwaterowania; repatriacji zwłok TAK TAK

Pokrywanie kosztów leków zakupionych po leczeniu za granicą NIE TAK

Follow Up Care (kontrola stanu zdrowia po zakończeniu leczenia) TAK TAK

Dzienne świadczenie szpitalne NIE TAK

Miejsce świadczenia opieki medycznej za granicą świat bez Polski i USA świat bez Polski

ERGO 4. Ubezpieczenie Global Doctors Ubezpieczonego lub Dziecka

TAK usługa w zakresie ubezpieczenia
NIE usługa poza zakresem ubezpieczenia

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 (kod: C–E4–02/20).
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ERGO 4. Ubezpieczenie podstawowe

Ubezpieczenie życia
Suma ubezpieczenia

1000 zł

TAK usługa w zakresie ubezpieczenia
NIE usługa poza zakresem ubezpieczenia
+ objęcie zakresem ubezpieczenia za opłatą dodatkowej składki

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 (kod: C–E4–02/20).


