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Wybierz ubezpieczenie „Aktywne Życie” i zapewnij sobie i bliskim 
bezpieczeństwo finansowe.

Aktywne Życie Indywidualne ubezpieczenie na życie

Szeroki zakres świadczeń 
po nieszczęśliwym 

wypadku - uszczerbki, 
hospitalizacja, OIOM, 

śmierć

Wypłata po powstaniu 
obrażeń, bez konieczności 
zakończenia leczenia czy 
rehabilitacji, bez komisji 

lekarskiej

Pomoc medyczna 
po nieszczęśliwym 
wypadku - szeroki 
pakiet assistance Duże sumy 

ubezpieczenia za 
śmierć w wyniku 

wypadku

Rehabilitacja 
do 10 wizyt na 

każde zdarzenie

Niska cena 
w stosunku 
do zakresu 

ubezpieczenia

bez polisy.



Warianty i wysokość świadczeń Podstawowy Optymalny Rozszerzony

Śmierć  ubezpieczonego [1] 500 zł 1000 zł 1000 zł

Śmierć ubezpieczonego w wyniku 
nieszczęśliwego wypadku [1] 50 000 zł 75 000 zł 150 000 zł

Śmierć ubezpieczonego w wyniku 
nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego [1] 100 000 zł 125 000 zł 200 000 zł

Uszkodzenia ciała ubezpieczonego 
w wyniku nieszczęśliwego wypadku 50 zł 100 zł 150 zł 

Pobyt ubezpieczonego w szpitalu w wyniku 
nieszczęśliwego wypadku – ryczałt dzienny [2] 50 zł 100 zł 150 zł

Pobyt ubezpieczonego w szpitalu w wyniku 
nieszczęśliwego wypadku – pobyt OIOM – 
ryczałt dzienny [2]

100 zł 200 zł 300 zł

Assistance medyczny po nieszczęśliwym 
wypadku – TAK TAK

Opłaty za ubezpieczenie

Składka roczna 140,00 zł 220,00 zł 320,00 zł

Składka półroczna 71,50 zł 112,00 zł 163,00 zł

Składka kwartalna 36,00 zł 56,50 zł 82,25 zł

[1] Kwoty świadczeń z tytułu śmierci ubezpieczonego, śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku, śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego nie 
sumują się.
[2] Kwoty świadczeń z tytułu pobytu ubezpieczonego w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku  i  pobytu ubezpieczonego w szpitalu na OIOM nie sumują się.
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Warianty i wysokość świadczeń

Ten materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Oferujemy bardzo szeroką pomoc 
medyczną po nieszczęśliwym wypadku

Pakiet medyczny 

– pomoc po nieszczęśliwym wypadku

+48 42 66 66 500 dla telefonów komórkowych 
www.uniqa.pl

UNIQA Contact Center

Zainteresowała Cię nasza oferta?
Skontaktuj się ze swoim agentem

Dane Twojego agenta

  

Warto wiedzieć

Na polskich drogach każdego dnia dochodzi 
średnio do 87 wypadków. W 2018 r. 
w wypadkach drogowych zginęło ponad 
2800 osób, a blisko 38 000 zostało 
rannych1.

Warto wiedzieć

1Źródło: Raport Policji, Wypadki drogowe w Polsce w 2018 roku.

46% śmiertelnych ofiar wypadków
drogowych stanowili piesi, rowerzyści i motocykliści1.

wizyta internisty 
i konsultacje specjalistów

badania radiologiczne 
i utrasonografia

dostawa 
leków

opieka 
nad dziećmi

zabiegi ambulatoryjne 
i badania laboratoryjne

tomografia 
i rezonans 

wypożyczenie lub zakup 
sprzętu rehabilitacyjnego

wizyta pielęgniarki

rehabilitacja 

transport pomiędzy 
placówkami medycznymi

infolinia 
medyczna


