
Materiał Marketingowy Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia SA.

Umowa Indywidualnej Kontynuacji to:

•   ochrona życia i zdrowia Ubezpieczonego 
dostępna, jeśli Ubezpieczony w roku, 
w którym wnioskuje o zawarcie umowy, 
nie ma ukończonego 70 roku życia i był 
dotychczas objęty ochroną w ramach 
umowy grupowego ubezpieczenia 
na życie dla pracowników i ich rodzin, 

•   ochrona życia Ubezpieczonego 
dostępna, jeśli:

 •  Ubezpieczony w roku, w którym 
wnioskuje o zawarcie umowy 
ma ukończony 70 rok życia 
i był dotychczas objęty ochroną 
w ramach umowy grupowego 
ubezpieczenia na życie dla 
pracowników i ich rodzin.

W ramach pakietu rozszerzonego lub maksymalnego, począwszy od rocznicy polisy w roku, w którym Ubezpieczony kończy 70 lat, ochrona ubezpieczeniowa zostaje ograniczona tylko 
do zgonu Ubezpieczonego. 

Ubezpieczony sam dokonuje wyboru sumy ubezpieczenia z przedziału od 5 000 zł do 20 000 zł (w zaokrągleniu do pełnego tysiąca złotych) i odpowiadającej wybranej sumie 
ubezpieczenia wysokości składki.

W jaki sposób zawrzeć umowę 
Indywidualnej Kontynuacji?

W celu zawarcia umowy należy:

•  zapoznać się z Ogólnymi 
Warunkami Indywidualnej 
Kontynuacji Grupowego 
Ubezpieczenia na Życie 
Pracowników i ich Rodzin (IKG),

•  przekazać do ERGO Hestii wniosek 
o zawarcie umowy IKG,

•  dokonać wpłaty na poczet 
pierwszej kwartalnej składki 
ubezpieczeniowej i przekazać 
wraz z wnioskiem dowód wpłaty 
(dokumenty powinny zostać 
przekazane za pośrednictwem 
agenta, osoby obsługującej 
grupowe ubezpieczenie 
na życie u pracodawcy lub 
listem poleconym na adres 
Towarzystwa).

1. Pakiet podstawowy – zakres ochrony obejmuje zgon Ubezpieczonego.

2. Pakiet rozszerzony – zakres ochrony obejmuje:
 • zgon Ubezpieczonego,
 • zgon Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku,
 • trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku.

3. Pakiet maksymalny – zakres ochrony obejmuje:
 • zgon Ubezpieczonego,
 • zgon Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku,
 • trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku,
 • zgon małżonka,
 • zgon małżonka wskutek nieszczęśliwego wypadku,
 • osierocenie dziecka na skutek zgonu Ubezpieczonego,
 • zgon dziecka,
 • zgon rodzica/teścia,
 • urodzenie się dziecka,
 • urodzenie martwego noworodka,
 • poważne zachorowanie Ubezpieczonego,
 • leczenie szpitalne Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku.

Jaki jest zakres ubezpieczenia Umowy Indywidualnej Kontynuacji?
Zakres ubezpieczenia zależy od pakietu wybranego przez Ubezpieczającego w umowie 
grupowego ubezpieczenia na życie, którego dotyczy umowa indywidualnej kontynuacji.

Dostępne są trzy pakiety:

Ubezpieczenie oferowane przez STUnŻ ERGO Hestia SA, 
dedykowane osobom, które po ustaniu obejmowania ich 
ochroną w ramach umowy grupowego ubezpieczenia na życie, 
zgodnie z OWU, są uprawnione do kontynuowania ochrony 
poprzez zawarcie umowy indywidualnej.

Indywidualna Kontynuacja
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