Ochrona dla lekarzy w czasie zagrożenia koronawirusem

Grupowe Ubezpieczenie Covid-19
Informujemy ze Lubelska Izba Lekarska dla lekarzy - członków Lubelskiej
Izby Lekarskiej zawarła grupową umowę ubezpieczenia na życie z
STUnŻ ERGO Hestia SA
Ubezpieczenie obejmuje następstwa zakażenia SARS-Cov-2.
Umowa ubezpieczenia została zawarta na okres: 01-06-2020 do 31-05-2021.
Ubezpieczenie, oferowane przez STUnŻ E-Hestia SA - Grupowe
Ubezpieczenie Covid-19 dla lekarzy daje :


wsparcie finansowe dla lekarzy i ich rodzin w związku z
zachorowaniem, pobytem w szpitalu, zgonem i osieroceniem dziecka
wskutek zakażenia Covid-19

Assistance – pakiet usług dodatkowych wspomagających
rekonwalescencję lekarzy po hospitalizacji spowodowanej Covid-19 oraz
pomoc psychologiczną,

Zakres Ubezpieczenia:

STU na Życie ERGO HESTIA SA

Zgon Ubezpieczonego w następstwie
SARS-CoV-2

100 000,00 zł

Osierocenie dziecka na skutek zgonu
Ubezpieczonego w następstwie
SARS-CoV-2 (świadczenie płatne dla
każdego dziecka do 18 r. życia lub 25r.
życia jeśli się uczy lub bez względu na
wiek jeśli dziecko ma orzeczoną
całkowitą niezdolność do pracy )

10 000,00 zł

Pobyt spowodowany SARS-CoV-2
(kwota za dzień pobytu, pobyt dłużej
niż 1 pełny dzień pobytu, od 1 dnia
pobytu do 90 dni)

50,00 zł

Zgon Ubezpieczonego

50 000,00 zł

Zgon Ubezpieczonego w następstwie
nieszczęśliwego wypadku

100 000,00 zł

Zgon Ubezpieczonego w następstwie
wypadku w ruchu lądowym, wodnym
lub powietrznym

200 000,00 zł

Zgon Ubezpieczonego w następstwie
wypadku przy pracy

150 000,00 zł

Zgon Ubezpieczonego w następstwie
wypadku przy pracy w ruchu
lądowym, wodnym lub powietrznym

250 000,00 zł

Osierocenie dziecka na skutek zgonu
Ubezpieczonego

5 000,00 zł

Pobyt w szpitalu spowodowany
chorobą (kwota za dzień pobytu,
pobyt dłużej niż 1 pełny dzień pobytu,
od 1 dnia pobytu do 90 dni)

50,00 zł

Pobyt w szpitalu w wyniku NW (kwota
za dzień, pobyt dłużej niż 1 pełny dzień
pobytu, od 1 dnia pobytu do 14 dni)

100,00 zł

Pobyt w szpitalu w wyniku NW (kwota
za dzień, pobyt dłużej niż 1 pełny
dzień, od 15 dnia pobytu do 90 dni)

50,00 zł

Pobyt w szpitalu nie spowodowany
NW (kwota za dzień pobytu, pobyt
dłużej niż 1 pełny dzień, od 1 dnia
pobytu do 90 dni)
Medical Assistance

50,00 zł
TAK
Zakres usług Assistance

Pokrycie kosztów wizyty lekarza
pierwszego kontaktu Centrum
Alarmowego
Dostawa podstawowych artykułów
żywnościowych i higienicznych oraz
leków
Transport medyczny

bez limitu

Pokrycie kosztów wizyty pielęgniarki

1 000,00 zł

Opieka nad dziećmi lub osobami
niesamodzielnymi
Transport opiekuna do dzieci lub osób
niesamodzielnych

500,00 zł
300,00 zł

450,00 zł
200,00 zł

Opieka nad zwierzętami domowymi

300,00 zł

Powiadamianie rodziny
Infolinia medyczna
Opieka domowa po hospitalizacji
Organizacja wizyty u lekarza
specjalisty (koszt wizyty pokrywa
Ubezpieczony)
Pokrycie kosztów wizyty
fizykoterapeuty lub wizyty w poradni
rehabilitacyjnej

bez limitu
bez limitu
400,00 zł

Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego

300,00 zł

bez limitu
500,00 zł

Pokrycie kosztów wizyty u psychologa

1 000,00 zł

Serwis informacyjny dla rodziców
Tele-Maluch

bez limitu

INFORMACJE SZCZEGÓLNE
Lekarz - członek LIL, aktywny zawodowo,
Kto może przystąpić do ubezpieczenia
w wieku max do 69 r. życia

Kto nie może przystąpić do
ubezpieczenia

Karencja

Płatnik składki
SKŁADKA regularna - płatna
miesięcznie

Osoba nie będąca członkiem LIL, nie spełniająca
powyższych kryteriów wieku,
osoba przebywająca:
na zwolnieniu lekarskim o ile nie była objęta inną
umową ubezpieczenia u tego Ubezpieczającego,
przebywająca:
w szpitalu w związku z leczeniem choroby lub urazu
będącego skutkiem nieszczęśliwego wypadku, w
hospicjum, w domu pomocy społecznej
lub osoba uznana za niezdolną do pracy lub służby
orzeczeniem właściwego organu według przepisów o
ubezpieczeniu społecznym lub zaopatrzeniu społecznym.
Brak karencji dla lekarzy przystępujących w ciągu 4
miesięcy od początku okresu ubezpieczenia ( tj.
przystępujących do końca września 2020 ) lub od nabycia
uprawnień do objęcia ubezpieczeniem, po tym okresie
będzie miała zastosowanie
karencja przez okres 6 miesięcy
Składka jest opłacana przez lekarza
55,00 zł

Lekarze zdecydowani zawrzeć ubezpieczenie proszeni są o zgłoszenie - kontakt:
covid@lewczuk.biz

