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GRUPOWE UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW 

CZŁONKÓW MAŁOPOLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

 
od 1 września 2016 r. 

 

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO HESTIA S.A. 

 

 

 

W ramach zawartej umowy, przysługują następujące świadczenia: 

L.P Zakres ubezpieczenia Wysokość świadczeń 

1 Śmierć Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku 

( bez zgonów wskutek zawału serca lub udaru mózgu) 
15 000 PLN 

2 

Śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego 

20 000 PLN 

Uwzględnia świadczenie  

z tytułu zgonu Ubezpieczonego 

wskutek nieszczęśliwego 

wypadku 

3 Śmierć Ubezpieczonego wskutek zawału serca lub udaru 

mózgu  
10 000 PLN 

4 

Osierocenie dziecka Ubezpieczonego w przypadku, gdy śmierć 

Ubezpieczonego nastąpiła wskutek nieszczęśliwego wypadku 

2 500 PLN ( na każde dziecko 

Ubezpieczonego, przy czym  

za dziecko uważa się dziecko 

własne lub przysposobione 

ubezpieczonego do 18 roku 

życia) 

5 Trwała niezdolność Ubezpieczonego do pracy zarobkowej 

wskutek nieszczęśliwego wypadku 
7 000 PLN 

6 

Trwała niezdolność Ubezpieczonego do pracy zarobkowej 

wskutek wypadku komunikacyjnego 

 

15 000 PLN 

Uwzględnia świadczenie 

 z tytułu trwałej niezdolności 

do pracy zarobkowej wskutek 

nieszczęśliwego wypadku 

7 Śmierć małżonka Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego 

wypadku 
7 500 PLN 

8 Śmierć małżonka Ubezpieczonego wskutek zawału serca i 

udaru mózgu  
5 500 PLN 

9 Trwała niezdolność małżonka Ubezpieczonego do pracy 

zarobkowej wskutek nieszczęśliwego wypadku 
4 500 PLN 
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Zryczałtowane koszty pogrzebu Ubezpieczonego, Ubezpieczyciel wypłaci osobie lub osobom, 
które poniosły koszty pogrzebu Ubezpieczonego. Świadczenie będzie należne niezależnie  
od świadczeń z ZUS i świadczeń wypłaconych przez innych Ubezpieczycieli. 
 
Do umowy ubezpieczania będą miały zastosowanie Ogólne Warunki Ubezpieczenia  
Biznes & Podróż z 01.01.2016, dostępne w Biurze MOIIB. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Roszczenia o wypłatę świadczenia, o których mowa w § 3, osoby uprawnione powinny zgłosić 
na numer 801 107 107 lub 58 555 5 555.  Pomocy w zgłoszeniu roszczenia udziela także  
Pani Anna Magiera z Biura Małopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa. 
 
Przy zgłaszaniu roszczenia prosimy o powoływanie się na numer polisy 903011327116 
 
Dla dochodzenia świadczenia z tytułu kosztów pogrzebu niezbędne jest przekazanie: 
a) potwierdzenie członkostwa w Izbie (dokument można uzyskać u Pani Anny Magiery z Biura 
MOIIB) 
b) akt zgonu 
c) dokument świadczący o pokryciu kosztów pogrzebu 
d) akt ślubu, w przypadku zgonu małżonka Ubezpieczonego 
 
Wykaz dokumentów niezbędnych do dochodzenia pozostałych świadczeń jest dostępny  
w załączniku – Wykaz wymaganych dokumentów. 

10  

Trwała niezdolność małżonka Ubezpieczonego do pracy 

zarobkowej wskutek wypadku komunikacyjnego 

6 000 PLN 

Uwzględnia świadczenie  

z tytułu trwałej niezdolności  

do pracy zarobkowej wskutek 

nieszczęśliwego wypadku 

11 Zryczałtowane koszty pogrzebu Ubezpieczonego    5 500 PLN 

12 Zryczałtowane koszty  pogrzebu małżonka Ubezpieczonego,   3 000 PLN 

http://www.map.piib.org.pl/uploads/pliki/ubezpieczenia/Wykaz%20wymaganych%20dokument%C3%B3w%20do%20umowy%20ubezpieczenia%20NNW_b.pdf

