UBEZPIECZENIE | 65+

NESTOR PLUS
To wyjątkowe ubezpieczenie na życie, przeznaczone dla osób w wieku 65+, które kupisz
przez internet. Bez wychodzenia z domu, możesz zabezpieczyć swoją rodzinę na wypadek,
gdyby Ciebie zabrakło.

4 WARIANTY
UBEZPIECZENIA :
Co zyskujesz:
Wsparcie finansowe, gdy zachorujesz
wypłatę świadczenia w przypadku poważnego
zachorowania - katalog 15 jednostek chorobowych,
obejmujących m.in. nowotwór, zawał serca, udar mózgu,
operacje zastawek serca, wszczepienie by-passów.
Gdy zdarzy się wypadek
wypłatę świadczenia w przypadku powstania
trwałego uszczerbku na zdrowiu, konieczności
wykonania operacji chirurgicznych czy pobytu
w szpitalu.
Refundację kosztów leczenia, zakupu lub
wypożyczenia przedmiotów pomocniczych
po wypadku
nawet do 9 000 zł.
Gdy zdarzy się wypadek małżonka

otrzymasz świadczenie nawet do 60 000 zł.
Gdy zdarzy Ci się wypadek

Twoi bliscy mogą liczyć na wypłatę świadczenia
do 200 000 zł.

ze składką miesięczną
już od 57 zł
ze świadczeniem za zgon
naturalny do 20 000 zł
z szerokim
zakresem Pomocy
Medycznej:
- wizytą lekarza,
- wizytą pielęgniarki,
- dostarczeniem leków,
- transportem medycznym,
- organizacją i pokryciem kosztów
wypożyczenia lub zakupu sprzętu
rehabilitacyjnego,
- dostawą sprzętu rehabilitacyjnego,
- pomocą domową po hospitalizacji,
- organizacją procesu
rehabilitacyjnego,
- wizytą u psychologa.

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE - NESTOR PLUS 65+
WIEK WSTĘPU: Wiek wstępu do 70 roku życia lub do 75 rok życia dla osób zastępujących dotychczasowe
grupowe ubezpieczenie na życie lub Indywidualną Kontynuację (IK) GENERAI, trwające min. 6 m-cy.
WIEK ZAKOŃCZENIA: Ochrona ubezpieczeniowa kończy się w rocznicę polisy przypadającą po ukończeniu
przez Ubezpieczonego 75 roku życia.
BRAK BADAŃ LEKARSKICH: Dla wariantów 2, 3 i 4 wymagane złożenie oświadczenia o stanie zdrowia.
OKRES UBEZPIECZENIA: Ochrona możliwa od 1 dnia kolejnego miesiąca.
ZAKRES TERYTORIALNY: Cały świat. Wyjątki: Unia Europejska – pobyt w szpitalu; Polska – operacje
chirurgiczne, assistance medyczny, refundacja kosztów (wymieniona w pkt 7 i 8 poniższej tabeli).
GRUPA DOCELOWA: Osoby przechodzące na emeryturę i emeryci Osoby wykonujące wolne zawody /
działalność gospodarcza.

| SKŁADKA MIESIĘCZNA
| ZAKRES UBEZPIECZENIA
DOTYCZĄCY UBEZPIECZONEGO:
1.

57 PLN

68,5 PLN

95 PLN

118 PLN

WARIANT 1

WARIANT 2

WARIANT 3

WARIANT 4

Śmierć w wyniku
nieszczęśliwego wypadku (NW) komunikacyjnego

100 000 zł

100 000 zł

150 000 zł

200 000 zł

50 000 zł

50 000 zł

65 000 zł

80 000 zł

choroby / śmierci naturalnej

7 000 zł

10 000 zł

15 000 zł

20 000 zł

2.

Osierocenie dziecka

2 500 zł

3 500 zł

5 000 zł

7 500 zł

3.

Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW:
200 zł

250 zł

400 zł

500 zł

20 000 zł

25 000 zł

40 000 zł

50 000 zł

-

1 000 zł

2 000 zł

2 000 zł

3 000 zł

3 000 zł

3 000 zł

4 000 zł

170 zł

170 zł

170 zł

170 zł

65 zł

65 zł

65 zł

65 zł

- do 14 dnia

70 zł

70 zł

70 zł

70 zł

- od 15 do 180 dnia

35 zł

35 zł

35 zł

35 zł

Pobyt na OIOM w wyniku NW – dodatkowo do 5 dni
Refundacja kosztów naprawy, wypożyczenia lub zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków
pomocniczych w następstwie NW
Refundacja kosztów leczenia w następstwie NW

70 zł

70 zł

70 zł

70 zł

5 000

5 000

5 000

5 000 zł

5 000 zł

5 000 zł

5 000 zł

5 000 zł

Śmierć w wyniku NW komunikacyjnego

40 000 zł

40 000 zł

40 000 zł

60 000 zł

Śmierć w wyniku NW

20 000 zł

20 000 zł

20 000 zł

25 000 zł

10 000 zł

10 000 zł

10 000 zł

10 000 zł

NW

za 1%
za 100%
4.

Poważne zachorowanie

5.

Operacje chirurgiczne wskutek NW

6.

Dzienne świadczenie szpitalne za:

a)

Pobyt w wyniku NW komunikacyjnego
- do 14 dnia
- od 15 do 30 dnia

b)

c)
7.
8.

Pobyt w wyniku NW

DOTYCZĄCY WSPÓŁMAŁŻONKA UBEZPIECZONEGO

POMOC MEDYCZNA - ASSISTANCE
Pomoc medyczna z limitem rocznym (m.in.. wizyta pielęgniarki, dostawa leków, dostawa sprzętu
medyczno-rehabilitacyjnego, wypożyczenie lub zakup sprzętu rehabilitacyjnego, transport medyczny,
pomoc domowa po hospitalizacji, wizyta psychologa)
Niniejszy folder jest materiałem marketingowym, ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

| PRZYSTĄPIENIE

ŁATWIEJSZE

niż myślisz

Szybki i intuicyjny zapis przez internet.
Cały proces trwa tylko kilka minut.

PRZEKONAJ
SIĘ SAM :
Wejdź na moją stronę www
i zobacz jak w 4 prostych
krokach zakupisz
ubezpieczenie:

Zapytaj o szczegóły oferty
naszego Partnera:

Moja strona www z pełną ofertą i zakupem ONLINE:

https://___________________.benefity.swrn.org.pl
(ID Partnera)
Informacje i pomoc otrzymasz także na Infolinii SWRN
w dniach: pon - pt, od 8:00 do 18:00
tel. 509 835 703, 534 533 263
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