
życie i zdrowie

Pakiet Ochronny dla Klienta

indywidualnego to szeroki zakres 

ochrony i korzystne składki,

jak w ubezpieczeniu pracowniczym.
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Najważniejsze korzyści:

  zabezpieczenie finansowe bliskich, gdy Ciebie zabraknie 

 prywatna opieka zdrowotna w poważnej chorobie

  wizyty u lekarzy specjalistów Partnera Medycznego  
na koszt UNIQA przez 12 miesięcy (m.in. ortopeda, 
chirurg, internista, kardiolog)

  dostęp do szerokiej sieci placówek medycznych  
partnera UNIQA

 pomoc w sprawnym powrocie do zdrowia po wypadku

  dostęp do wielu badań i rehabilitacji (np. RTG, rezonans, 
tomograf)

  dodatkowe pieniądze z tytułu urodzenia się dziecka nawet 
tego samego dnia, w którym złożysz online wniosek o ich 
wypłatę

Szeroki zakres ochrony, jak w tradycyjnym 
ubezpieczeniu pracowniczym, to podstawa

Małżonek

Dziecko

Rodzice  
i teściowie

• śmierć 
• śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku 
• śmierć w następstwie wypadku komunikacyjnego 
• śmierć w następstwie wypadku przy pracy 
• śmierć w następstwie zawału serca lub udaru mózgu 
• uszczerbek lub uszkodzenia ciała w następstwie wypadku 
• uszczerbek na zdrowiu w następstwie zawału serca  

lub udaru mózgu
• poważne zachorowanie 
• pobyt w szpitalu
• operacje medyczne
• niezdolność do pracy w następstwie nieszczęśliwego wypadku

• śmierć
• śmierć w następstwie wypadku 
• śmierć w następstwie zawału serca lub udaru mózgu 
• uszczerbek lub uszkodzenia ciała w następstwie wypadku 
• uszczerbek na zdrowiu w następstwie zawału serca lub udaru 

mózgu 
• pobyt w szpitalu 
• poważne zachorowanie 
• operacja medyczna

• urodzenie się dziecka
• urodzenie się dziecka wymagającego leczenia
• poważne zachorowanie
• pobyt w szpitalu 
• uszczerbek lub uszkodzenia ciała w następstwie wypadku 
• osierocenie dziecka 
• śmierć 
• śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku 
• urodzenie się martwego noworodka

• śmierć rodziców Ubezpieczonego 
• śmierć rodziców Ubezpieczonego w następstwie wypadku 
• śmierć teściów 
• śmierć teściów w następstwie wypadku

Sprawdź, w jakich sytuacjach Ty lub bliscy otrzymacie pomoc.

Pakiet Ochronny to realna pomoc dla Ciebie i Twoich najbliższych. Ochrona obejmuje życie i zdrowie nie tylko Twoje, ale też 
Twojego małżonka, dziecka oraz rodziców i teściów.

Ja
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Zobacz, jak możemy pomóc

Poważne
zachorowanie 
nawet 51 chorób

i zabiegów pieniądze w przypadku
zdiagnozowania choroby

pieniądze w przypadku
zabiegu

wizyty u lekarzy

Otrzymasz świadczenie pieniężne w przypadku pierwszorazowego 
zdiagnozowania jednej z poważnych chorób, takich jak nowotwór  
czy zawał serca, albo w przypadku wykonania zabiegów, takich jak:  
by-pass naczyń wieńcowych, przeszczep, wymiana zastawek serca  
i inne, jeżeli w okresie udzielania ochrony diagnoza lub zabieg miały 
miejsce po raz pierwszy.

30 wizyt u lekarzy specjalistów 
na koszt UNIQA przez 12 miesięcy

Możesz korzystać z sieci 
placówek Partnera Medycznego 
UNIQA lub dowolnej placówki 
i wtedy zwrócimy Ci za każdą 
wizytę 90 zł.

Pobyt
w szpitalu  

cały świat

pieniądze wizyty u lekarza badania ambulatoryjne

świadczenie za każdy dzień 
od 1. dnia – wypadek 
od 4. dnia – choroba 
maksymalnie za 180 dni

W przypadku pobytu w szpitalu, który trwa co najmniej 10 dni, możesz  
przez 12 miesięcy skorzystać z badań, zabiegów i wizyt lekarskich  
do limitu 3000 zł.

Możesz m.in. odbyć wizytę u ortopedy, chirurga, okulisty, internisty, 
kardiologa, neurologa, a także zrobić badania, takie jak RTG, rezonans, 
tomograf.

Poza świadczeniami medycznymi masz prawo skorzystać ze świadczeń opiekuńczych, np. zakup lub 
wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego, transport medyczny, dostarczenie leków, pomoc domowa  
po hospitalizacji.

MediPomoc 
 sprawny proces 

leczenia
po wypadku wizyty u lekarzy badania rehabilitacja

pakiet rehabilitacyjny  
to 40 zabiegów/procedur 
medycznych

laboratoryjne i obrazowe, 
w tym rezonans magnetyczny, 
USG i tomografia
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Wejdź na  
www.uniqabenefit.pl  

i sprawdź aktualne 
oferty.

Dodatkowe wsparcie – Opieka24

W razie nieoczekiwanych zdarzeń losowych zapewniamy Ci organizację i pokrycie 
kosztów poniższych świadczeń. Możesz z nich korzystać do wyczerpania limitu  

3000 zł na każde zdarzenie. 

W trudnych sytuacjach Ty i Twoja rodzina skorzystacie z:

Pakiet Ochronny to coś więcej niż ubezpieczenie

Klienci UNIQA otrzymują dostęp do 
wyjątkowych zniżek i mogą z nich 
korzystać bez ograniczeń.  
Na uniqabenefit.pl znajdują się oferty 
ponad 500 partnerów. 

Dostarczają oni produkty i usługi 
znanych marek oraz lokalnych 
dostawców z różnych kategorii, 

między innymi: dom i ogród, kultura 
i edukacja, dziecko, odzież i obuwie, 
podróże, restauracje, uroda i zdrowie. 

W UNIQA wiemy, że każdy klient ma 
inne potrzeby, dlatego oferta programu 
UNIQA Benefit jest stale poszerzana 
o kolejnych partnerów i nowe promocje.

Wystarczy jeden telefon  
na naszą infolinię 

medyczną:

 22 575 91 32  
i zajmiemy się Twoim 

problemem.

Warto wiedzieć

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.,  ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, tel. 22 599 95 22, uniqa.pl 
Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS , Nr KRS 41216, NIP 521-10-36-859  
Kapitał zakładowy: 496 772 608 zł – wpłacony w całości
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Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Ubezpieczycielem jest 
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 51.

sprzęt rehabilitacyjny

rehabilitacja

wizyta lekarska, 
pielęgniarska 
po wypadku

pomoc 
psychologa

łóżko szpitalne 
dla rodzica

dostawa 
leków

infolinia 
medyczna

transport 
medyczny


