
Szanowni Państwo, 
niniejszym mamy przyjemność poinformować, iż w wyniku przeprowadzonego przez Mentor SA na zlecenie Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie konkursu 
ofert wyłoniono najkorzystniejszą propozycję programu grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników i członków Izby oraz członków ich rodzin. Skrótowy 
opis programu oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdą Państwo w informacjach zawartych poniżej.

PROGRAM GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW
I CZŁONKÓW OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ W WARSZAWIE

OD KIEDY RUSZA UBEZPIECZENIE?
Planowany start programu ustalono na 1 października 2020 roku. Warunkiem uruchomienia ubezpieczenia będzie przystąpienie min. 570 członków 
Izby (nie licząc członków rodzin). Jeżeli przed planowanym terminem uruchomienia programu nie zbierze się minimalna pula zainteresowanych 
osób, dopuszcza się możliwość przesunięcia terminu uruchomienia polisy.

KTO MOŻE PRZYSTĄPIĆ DO UBEZPIECZENIA?
Ubezpieczeniem może zostać objęty pracownik lub członek Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie, który nie ukończył 69 lat życia, a także jego 
współmałżonek lub partner życiowy oraz pełnoletnie dziecko (pod warunkiem przystąpienia do ubezpieczenia pracownika/członka OIA). Członek 
rodziny zostanie ubezpieczony w ramach dedykowanego członkom rodzin zakresu ochrony ubezpieczeniowej ze składką 35 zł miesięcznie za osobę. 

 JAK PRZYSTĄPIĆ DO UMOWY UBEZPIECZENIA?
On line:
Do ubezpieczenia można przystąpić korzystając z linka przesłanego mailem przez OIA. Złożenie deklaracji online zwalnia z obowiązku przesłania 
deklaracji papierowej. Po złożeniu deklaracji on line na podany adres email osoby przystępującej do ubezpieczenia zostanie przesłane indywidualne 
subkonto do opłacenia składki.
WAŻNE: Składki z tytułu ochrony ubezpieczeniowej należy opłacać miesięcznie przelewem na przydzielone konto indywidualne w terminie do 20 dnia 
miesiąca poprzedzającego miesiąc ochrony, którego dotyczą (liczy się data wpływu środków na rachunek). W celu uniknięcia nieplanowanego 
zakończenia ubezpieczenia zalecamy ustalenie stałego zlecenia opłaty składki. Brak opłacenia składki lub nieprzesłanie deklaracji w ustalonym 
terminie do 20 dnia miesiąca skutkuje brakiem odpowiedzialności w planowanej dacie i przesunięciem daty rozpoczęcia ubezpieczenia.

Pobierając dokumenty ze strony https://oia.waw.pl w sekcji ubezpieczenia:
W celu przystąpienia do umowy grupowego ubezpieczenia na życie pracownik lub członek Izby oraz jego członek rodziny (małżonek, partner życiowy 
lub pełnoletnie dziecko) zobowiązani są do złożenia deklaracji zgody na objęcie umową grupowego ubezpieczenia na życie oraz opłacić składkę 
na poczet ochrony ubezpieczeniowej. Dokument taki należy w formie papierowej przesłać na adres brokera MENTOR SA w nieprzekraczalnym 
terminie do 20 dnia miesiąca poprzedzającego planowaną datę rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej (przystąpienie odbywa się zawsze z 1 dniem 
miesiąca, np. przesłanie dokumentów do 20 września oznacza rozpoczęcie ochrony od 1 października). Składkę ubezpieczeniową należy wpłacić 
na indywidualne konto bankowe w tytule przelewu wpisując imię i nazwisko ubezpieczonego. W celu uzyskania przypisanego do siebie numeru 
konta prosimy o kontakt mailowy pod adresem: kamil.siwka@mentor.pl w temacie wiadomości wpisując „ubezpieczenie dla OIA w Warszawie”. 
W wiadomości należy podać ilość przystępujących osób (np. członek Izby + małżonek + pełnoletnie dziecko). Wzory deklaracji przystąpienia i OWU 
dostępne są na stronie internetowej OIA w Warszawie: https://oia.waw.pl w sekcji ubezpieczenia. Stosuje się odrębne wzorce dla pracownika/
członka Izby oraz członka rodziny.

WAŻNE: Składki z tytułu ochrony ubezpieczeniowej należy opłacać miesięcznie przelewem na przydzielone konto indywidualne w terminie do 20 dnia 
miesiąca poprzedzającego miesiąc ochrony, którego dotyczą (liczy się data wpływu środków na rachunek). W celu uniknięcia nieplanowanego 
zakończenia ubezpieczenia zalecamy ustalenie stałego zlecenia opłaty składki. Brak opłacenia składki lub nieprzesłanie deklaracji w ustalonym 
terminie do 20 dnia miesiąca skutkuje brakiem odpowiedzialności w planowanej dacie i przesunięciem daty rozpoczęcia ubezpieczenia. Deklarację 
zgody na objęcie umową należy przesłać na adres: MENTOR SA, Biuro Obsługi Ubezpieczeń, ul. Szosa Chełmińska 177–181, 87–100 Toruń.

CZY ZASTOSOWANE BĘDĄ KARENCJE?
Pracownicy i  członkowie Izby, którzy przystąpią do programu z  datą jego uruchomienia od 1 października 2020 roku (data złożenia deklaracji 
i opłacenia składki do 20 września 2020 roku), 1 listopada 2020 roku (deklaracja i składka do 20 października 2020 roku), 1 grudnia 2020 roku 
(deklaracja i  składka do 20  listopada 2020 roku) oraz 1 stycznia 2021 roku (deklaracja i  składka do 20 grudnia 2020 roku) nie będą objęci 
żadnymi karencjami. W odniesieniu do przystępujących do ubezpieczenia członków rodzin niezależnie od daty przystąpienia zastosowanie będą 
następujące karencje: 
»  zgon Ubezpieczonego, zgon Ubezpieczonego w następstwie zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu, osierocenie dziecka na skutek zgonu 

Ubezpieczonego, zgon małżonka, zgon rodzica, zgon teścia, zgon dziecka, operacja chirurgiczna Ubezpieczonego, trwały uszczerbek na zdrowiu 
Ubezpieczonego w następstwie zawału mięśnia sercowego lub krwotoku śródmózgowego – 6 miesięcy,

»  leczenie szpitalne Ubezpieczonego spowodowane chorobą, leczenie szpitalne Ubezpieczonego wskutek zawału mięśnia sercowego lub 
krwotoku śródmózgowego, koszty leczenia poszpitalnego Ubezpieczonego – 1 miesiąc,

»  poważne zachorowanie Ubezpieczonego, małżonka i dziecka, leczenie specjalistyczne Ubezpieczonego – 3 miesiące,
»  urodzenie się dziecka, urodzenie martwego noworodka – 9 miesięcy. 
Karencja nigdy nie ma zastosowania do następstw nieszczęśliwych wypadków.

W JAKI SPOSÓB MAM ZGŁOSIĆ ROSZCZENIE I ODEBRAĆ PIENIĄDZE?
W przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego należy zgłosić roszczenie za pośrednictwem dedykowanej platformy internetowej pod adresem 
https://zgloszenieroszczenia.ergohestia.pl.
Z KIM MOGĘ SIĘ KONTAKTOWAĆ W SPRAWIE UBEZPIECZENIA?
Mentor SA - Kamil Siwka, (56) 669 3262, e–mail: kamil.siwka@mentor.pl
ERGO Hestia SA - Dariusz Lipski, tel. 727 025 645, e–mail: dariusz.lipski@ergohestia.pl



Zakres ubezpieczenia Zakres dla pracownika / członka Izby Zakres dla członka rodziny

Zgon Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy w ruchu 
lądowym, wodnym lub powietrznym 235 000 zł 160 000 zł

Zgon Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy 165 000 zł 115 000 zł

Zgon Ubezpieczonego w następstwie wypadku w ruchu lądowym, wodnym 
lub powietrznym 165 000 zł 115 000 zł

Zgon Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku 110 000 zł 75 000 zł

Zgon Ubezpieczonego w następstwie mięśnia sercowego lub udaru mózgu 90 000 zł 55 000 zł

Zgon Ubezpieczonego 55 000 zł 35 000 zł

Osierocenie dziecka na skutek zgonu Ubezpieczonego 5 500 zł –

Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego 
wypadku – za 1% uszczerbku 450 zł 350 zł

Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie zawału mięśnia 
sercowego lub krwotoku śródmózgowego – za 1% uszczerbku 450 zł 350 zł

Operacja chirurgiczna Ubezpieczonego (podział na grupy dostępny w OWU 
HR 01/15)

grupa 1 – 2 400 zł 
grupa 2 – 1 440 zł 

grupa 3 – 480 zł

grupa 1 – 1 500 zł 
grupa 2 – 900 zł 
grupa 3 – 300 zł

Poważne zachorowanie Ubezpieczonego (33 zdefiniowane choroby) 6 000 zł 4 000 zł

Poważne zachorowanie Ubezpieczonego – nowotwór złośliwy in situ sutka lub 
gruczołu krokowego 3 000 zł 2 000 zł

Leczenie szpitalne Ubezpieczonego wskutek wypadku w ruchu lądowym, 
wodnym lub powietrznym w pracy

325 zł / dzień do 14 dnia leczenia 
195 zł / dzień od 15 do 21 dnia leczenia
 65 zł / dzień od 22 do 180 dnia leczenia

225 zł / dzień do 14 dnia leczenia 
135 zł / dzień od 15 do 21 dnia leczenia 
45 zł / dzień od 22 do 180 dnia leczenia

Leczenie szpitalne Ubezpieczonego wskutek wypadku w ruchu lądowym, 
wodnym lub powietrznym

260 zł / dzień do 14 dnia leczenia 
195 zł / dzień od 15 do 21 dnia leczenia 
65 zł / dzień od 22 do 180 dnia leczenia

180 zł / dzień do 14 dnia leczenia 
135 zł / dzień od 15 do 21 dnia leczenia 
45 zł / dzień od 22 do 180 dnia leczenia

Leczenie szpitalne Ubezpieczonego wskutek wypadku przy pracy
260 zł / dzień do 14 dnia leczenia 

195 zł / dzień od 15 do 21 dnia leczenia 
65 zł / dzień od 22 do 180 dnia leczenia

180 zł / dzień do 14 dnia leczenia 
135 zł / dzień od 15 do 21 dnia leczenia 
45 zł / dzień od 22 do 180 dnia leczenia

Leczenie szpitalne Ubezpieczonego wskutek zawału mięśnia sercowego lub 
krwotoku śródmózgowego

130 zł / dzień do 14 dnia leczenia 
65 zł / dzień od 15 do 180 dnia leczenia

90 zł / dzień do 14 dnia leczenia 
45 zł / dzień od 15 do 180 dnia leczenia

Leczenie szpitalne Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku 195 zł / dzień do 21 dnia leczenia
65 zł / dzień od 22 do 180 dnia leczenia

135 zł / dzień do 21 dnia leczenia
45 zł / dzień od 22 do 180 dnia leczenia

Leczenie szpitalne Ubezpieczonego wskutek choroby 65 zł / dzień do 180 dnia leczenia 45 zł / dzień do 180 dnia leczenia

Pobyt na OIOM dodatkowo 45 zł / dzień dodatkowo 45 zł / dzień

Czasowa niezdolność do pracy po pobycie w szpitalu (dłużej niż 30 dni) 350 zł 250 zł

Leczenie specjalistyczne Ubezpieczonego 2 250 zł / 4 500 zł 1 250 zł / 2 500 zł

Koszty leczenia poszpitalnego (tzw. karta apteczna) 200 zł 100 zł

Zgon małżonka w następstwie nieszczęśliwego wypadku 30 000 zł 20 000 zł

Zgon małżonka 15 000 zł 10 000 zł

Poważne zachorowanie małżonka (18 zdefiniowanych chorób) 4 000 zł 2 000 zł

Zgon rodzica / teścia w następstwie nieszczęśliwego wypadku 4 500 zł –

Zgon rodzica / teścia 2 250 zł –

Zgon dziecka 5 000 zł –

Zgon dziecka w następstwie nieszczęśliwego wypadku 10 000 zł –

Urodzenie martwego noworodka 4 000 zł –

Urodzenie się dziecka 1 350 zł –

Poważne zachorowanie dziecka (18 zdefiniowanych chorób) 8 000 zł –

Składka ubezpieczeniowa 60,00 zł 35,00 zł

ZAKRES UBEZPIECZENIA I WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Przed podjęciem decyzji o przystąpieniu 
do ubezpieczenia należy zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Grupowego Ubezpieczenia na Życie Pracowników i Ich Rodzin Hestia Rodzina (OWU HR 01/15). 
Wszystkie materiały dotyczące ubezpieczenia dostępne są na stronie https://oia.waw.pl w sekcji ubezpieczenia.


