
KRYZYS 2020
RZECZOWA ODPOWIEDŹ

Dzisiejsze czasy wymagają od Pracodawców
natychmiastowych rozwiązań. Dlatego już dziś
możesz ubezpieczyć swoich pracowników od skutków
choroby COVID-19. Nowy program umożliwia
każdemu Pracodawcy zawarcie ubezpieczenia, które
będzie działać już następnego dnia!

To proste. Wystarczy skontaktować się ze swoim
opiekunem lub naszymi specjalistami z Biura
Ubezpieczeń na Życie. Potrzebujemy jedynie mailowej
informacji o:

- liczbie wszystkich zatrudnionych pracowników

- wybranym wariancie ubezpieczenia

- proponowanej dacie rozpoczęcia programu.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem
e-mail: BUNZ@eib.com.pl
oraz numerem telefonu 56 669 34 59.

BUNZ@eib.com.pl

Zabezpiecza wszystkich pracowników
w wieku do 70 lat. Bez badań. Bez ankiet
medycznych. Bez podpisów na
deklaracjach. Wszyscy pracownicy będą
ubezpieczeni na takich samych warunkach.

Szczególna ochrona dla chorych
wymagających specjalistycznej opieki.
Ubezpieczenie zapewnia wysokie
świadczenia szpitalne oraz wsparcie
pracownika w okresie rekonwalescencji po
ciężkim przebiegu choroby Covid-19.

Składka opłacana jednorazowo przez
Pracodawcę za pakiet to jedynie od 49,90 zł
do 89,90 zł ROCZNIE za każdego
pracownika.

JAK SKORZYSTAĆ Z OFERTY?

Państwa pracownicy nie potrzebują kolejnego
ubezpieczenia na życie, tylko specjalnej ochrony

od skutków koronawirusa.
Konkretne i dostępne na teraz ubezpieczenie

pracowników od Covid-19.
Pełna ochrona od pierwszych minut ubezpieczenia - bez karencji.

mailto:BUNZ@eib.com.pl


- Nielimitowane wizyty domowe lub telefoniczne/video konsultacje
lekarza pierwszego kontaktu

- Transport medyczny karetką lub samochodem

- Transport medyczny ze szpitala do miejsca zamieszkania (do 300 km)

- Transport do specjalistycznej placówki medycznej

- Pięciokrotnie pomoc pracownika opieki pomocy rodzinnej
lub opiekuńczej (po 5 godzin każda)

- Pięciokrotnie opieka nad dziećmi lub osobami starszymi
(po 5 godzin każda)

- Pięciokrotnie transport dziecka do szkoły

- Nielimitowana opieka domowa po hospitalizacji, jeśli Ubezpieczony
jest pozbawiony opieki bliskich: zakupy artykułów spożywczych
pierwszej potrzeby, codzienne porządki domowe, dostawa oraz
przygotowanie posiłków, podlewanie kwiatów
(koszty produktów pokrywa Ubezpieczony)

- Maksymalnie pięciodniowa opieka nad zwierzętami domowymi
karmienie, wyprowadzenie na spacer, dbałość o higienę zwierzęcia
(po 1 godzinie)

- gdy w bliskiej okolicy Ubezpieczonego odnotowano przypadek
Covid-19 u znanej Ubezpieczonemu osoby

- gdy Ubezpieczony lub członek rodziny Ubezpieczonego stracił pracę

- w przypadku śmierci bliskiego członka rodziny

Telefoniczne/video konsultacje
z psychologiem – 2 konsultacje

Pobyt w szpitalu wskutek Covid-
19 trwający minimum 7 dni
(wypłata świadczenia za każdy
dzień od 1 do 14 dnia pobytu)

Pobyt na OIOM wskutek Covid-19
- świadczenie dodatkowe do
świadczenia z tytułu pobytu
w szpitalu, kwota wypłaty
niezależna od liczby dni
spędzonych na OIOM

Usługi realizowane w okresie
pierwszych 14 dni po wypisie ze
szpitala po min. 7-dniowym
pobycie wskutek Covid-19

100 PLN / 1dzień 200 PLN / 1dzień 300 PLN / 1dzień

2 000 PLN 4 000 PLN 6 000 PLN

Zakres ochrony
ubezpieczeniowej Wariant 300Wariant 200Wariant 100

Składka ROCZNIE opłacana przez
Pracodawcę za Pracownika 49,90 PLN 69,90 PLN 89,90 PLN

Z myślą o zdrowiu Pracowników


