
        

                                                                                                                     

„My Ubezpieczeni” to  Stowarzyszenie  opierające  się  na  wieloletnim doświadczeniu  osób
związanych  z  branżą  ubezpieczeniową.  Powstało  z  myślą  o  zabezpieczeniu  interesów  wszystkich
Żołnierzy będących w rezerwie jak i będących w czynnej służbie.  „My Ubezpieczeni” przygotowało
specjalny program grupowego ubezpieczenia na życie.  Pozwala on na zminimalizowanie kosztów
związanych z samym ubezpieczeniem oraz zwiększyć jego zakres, co może stanowić przewagę nad
ubezpieczeniem zawieranym indywidualnie. 
Zasadniczym  powodem,  dla  którego  zawieramy  polisy  na  życie  jest  zagwarantowanie  ochrony
finansowej  bliskim  w  przypadku  naszej  śmierci.  Dodatkowo  chronimy  siebie  na  wypadek
nieprzewidzianego zdarzenia mającego wpływ na nasze  zdrowie.  Ubezpieczenie oferowane przez
Stowarzyszenie obejmuje swoim zakresem, między innymi,  zdarzenia takie jak:  pobyt w szpitalu,
trwały  uszczerbek  na  zdrowiu  (np.  złamania),  leczenie  specjalistyczne,  poważne  zachorowania,
urodzenie dziecka oraz wiele innych świadczeń zawartych w ofercie.

Dla  wszystkich  zainteresowanych  przystąpieniem  do  ubezpieczenia  oferujemy  program
zabezpieczający  interes  każdego  Członka  Stowarzyszenia.  Jeśli  posiadacie  Państwo  indywidualne
ubezpieczenie  na  życie,  które  jest  drogie  i  zapewnia  niski  zakres  świadczeń,  bądź  też  jesteście
ubezpieczeni w małej grupie, która nie jest w stanie otrzymać dla swoich Członków atrakcyjnej oferty
ubezpieczenia zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Dlaczego warto przystąpić do ubezpieczenia grupowego oferowanego przez Stowarzyszanie
 „My Ubezpieczeni”.

 Nad całością programu ubezpieczenia czuwa Lider w branży ubezpieczeń na życie T.U. Warta
S.A.

 Wiek wstępu 18-69 lat, ochrona ubezpieczeniowa na wszystkie zakresy do 70 roku życia,
 Brak  karencji  na  wszystkie  świadczenia  w  przypadku  ciągłości  grupowego  programu

ubezpieczeniowego,
 Brak  karencji  na zakres  podstawowy dla przystępujących do ubezpieczenia  grupowego w

ciągu pierwszych 3 miesięcy od daty nabycia uprawnień zgodnie z OWU WARTA Ekstrabiznes
Plus,

 Ochrona od 1 dnia w ramach Dziennego Świadczenia Szpitalnego przez 180 dni w roku na
rzecz ubezpieczonego, w krajach – UE w tym Polsce, Kanadzie, Japonii,  Norwegii,  Islandii,
Nowej Zelandii, USA, Szwajcarii, Watykanie, Korei Południowej, San Marino, Monako,
-  dla  osób  nie  posiadających  tego  zakresu  w  poprzedzającym  ubezpieczeniu  grupowym
karencja 30 dni, tylko za pobyt w szpitalu w wyniku choroby,

 Świadczenie  rehabilitacyjne  poszpitalne  –  płatne  jednorazowo  za  max  30  dni  zwolnienia
lekarskiego  otrzymanego  ze  szpitala,  pobyt  w  szpitalu  w  tym  przypadku  min.  10  dni,
świadczenie przysługuje za max 90 dni w roku,
- pobyt w szpitalu w wyniku, odpowiedzialność  towarzystwa już za 1 dniowy pobyt,
- pobyt w szpitalu w wyniku choroby, pobyt min 4 dni płatne od 1 dnia pobytu,

 Bardzo szeroki zakres ochrony w ramach zakresu Poważne Zachorowania Ubezpieczonego (27
rożnych chorób),
-  dla  osób  nie  posiadających  tego  zakresu  w  poprzedzającym  ubezpieczeniu  grupowym
karencja 90 dni,



 Wypłata świadczenia z tytułu operacji przebytej przez ubezpieczonego - pod uwagę brane są
wszystkie operacje ubezpieczonego (wg.& 8 p. 9 warunków OWU), świadczenie operacyjne
przysługuje w ramach zachorowania stwierdzonego w czasie trwania ubezpieczenia z umową
OPERACJE
-  dla  osób  nie  posiadających  tego  zakresu  w  poprzedzającym  ubezpieczeniu  grupowym
karencja 60 dni,

 Wypłata świadczenia z tytułu leczenia specjalistycznego przebytego przez ubezpieczonego;
-  dla  osób  nie  posiadających  tego  zakresu  w  poprzedzającym  ubezpieczeniu  grupowym
karencja 90 dni,

 Możliwość wyboru spośród 4 wariantów,
 Brak ankiet medycznych,
 Indywidualna kontynuacja dopasowana do potrzeb każdego z Członków Stowarzyszenia,

Przystąpienie do ubezpieczenia następuje poprzez wypełnienie deklaracji i opłacenie składki do 5 -
go danego miesiąca.

 Formy płatności za ubezpieczenie: zlecenie stałe zapłaty, miesięczne, kwartalne lub raz za pół
roku, za miesiąc z góry.

 Częścią miesięcznej składki jest opłata Członkowska za przynależność do Stowarzyszenia w
wysokości 1 zł. 

 Jeśli nasza propozycja spotka się z Państwa zainteresowaniem prosimy o kontakt :
- Pan Witold Antosik  tel. + 48 782 880 000, ul. Gdańska 143/ 8, 85 – 022 Bydgoszcz, 

e-mail: witold.antosik@mbu.com.pl
- Pan Kamil Chruściel tel. + 48 697 141 658, ul. Gdańska 143/ 8, 85 – 022 Bydgoszcz,

e-mail: kamil.chrusciel@mbu.com.pl


