Załącznik nr 2 do ogłoszenia

Opis potrzeb i wymagań Zamawiającego
Struktura organizacji:
- 254 pracowników (184 kobiet, 70 mężczyzn);
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 Stworzenie dwóch pakietów ubezpieczenia na życie dla pracowników i
współpracowników NCBR:
PAKIET ŚWIADCZEŃ Z TYTUŁU ZGONU UB.
Zgon ubezpieczonego
Zgon ub. NW
Zgon ub. wskutek NW w ruchu lądowym, wodnym, powietrznym
Zgon ub. wskutek NW przy pracy
Zgon ub. w wypadku w ruchu lądowym, wodnym, powietrznym
Osierocenie dziecka ubezpieczonego
PAKIET ŚWIADCZEŃ Z TYTUŁU ZGONU WSPÓŁUB.
Zgon małżonka
Zgon małżonka wskutek NW
Zgon dziecka
Zgon dziecka wskutek NW
Zgon rodzica
Zgon teścia
PAKIET ŚWIADCZEN URODZENIE DZIECKA
Urodzenie dziecka
Urodzenie martwego dziecka
Urodzenie dzieci wskutek ciąży mnogiej
PAKIET ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW - za 1%
Całkowita trwała niezdolność do pracy ub. wskutek NW
Uszczerbek na zdrowiu ub. wskutek zawału serca lub krwotoku śródmózgowego
Poważne zachorowanie
Poważne zachorowanie małżonka
Poważne zachorowanie dziecka
Operacja chirurgiczna ub.
PAKIET ŚWIADCZEŃ Z TYTUŁU POBYTU W SZPITALU

pakiet I

pakiet II

























































































Załącznik nr 2 do ogłoszenia

Leczenie szpitalne wskutek choroby
Leczenie szpitalne wskutek NW
Leczenie szpitalne wskutek wypadku przy pracy
Leczenie szpitalne wskutek wypadku w ruchu lądowym, wodnym, pow.
INDYWIDUALNA KONTYNUACJA UBEZPIECZENIA





















 Max. cena za pakiet I – 50 – 55 PLN
 Max. cena pakietu II – 60 – 65 PLN
 Bez okresów karencji dla: osób kontynuujących ubezpieczenie oraz dla osób
chcących przystąpić do ubezpieczenia w terminie 3 miesięcy od momentu nabycia
praw do przystąpienia do ubezpieczenia oraz w terminie 3 miesięcy od momentu
odpowiedzialności Ubezpieczyciela, a także w przypadku śmierci ubezpieczonego
spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem.
 W pozostałych przypadkach okresy karencji nie dłuższe niż 3 miesiące;
 Ochrona ubezpieczeniowa 24h/dobę na całym świecie;
 Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia małżonków/partnerów życiowych i
pełnoletnich dzieci;
 Niezmienność wysokości składki przez cały okres trwania ubezpieczenia;
 Brak oceny medycznej;
 Możliwość kontynuacji ubezpieczenia w trybie indywidualnym po ustaniu
stosunku pracy bądź zakończeniu współpracy na podstawie umowy cywilno –
prawnej.

