


Ubezpieczenie na życie – najważniejsza polisa w życiu!

Kto może przystąpić do umowy?

ERGO Hestia- niezawodny partner w Ubezpieczeniach

Zakresy i ceny programów 

Jak przystąpić? Link do deklaracji on line
Przystąpienie zajmie nie więcej niż 5 minut

Kancelaria Brokerska Major- Kim jesteśmy

Plan prezentacji

Krok po kroku – elektroniczne przystąpienie do polisy

Indywidualne konta płatności składek-
Dostępne w pierwszym miesiącu ochrony (ok.11 dnia)

Opiekun Programu od A do Z



O nas

W 2012 roku Komisja Nadzoru Finansowego wpisała nas na listę 
Kancelarii Brokerskich (Zezwolenie nr 1809/12).

Spółka Major reprezentuje interesy Klientów w relacjach

z zakładami ubezpieczeń. Bierze aktywny udział w procesie

negocjowania warunków ubezpieczeniowych, polis

ubezpieczeniowych oraz rozliczania i zaspokajania roszczeń.

https://majorbroker.pl/program-ochrony-zycia-i-zdrowia-dla-
srodowiska-adwokackiego-i-radcowego/

https://majorbroker.pl/kontakt/filia-w-warszawie/

Aleksandra Krakowiak od 3 lat obsługuje programy dedykowane

dla środowiska adwokackiego i radcowskiego.

Dzięki współpracy z ubezpieczonymi, programy są stale

rozwijane. U nas znajdziecie Państwo m.in. Prywatną Opiekę

medyczną, Programy ochrony życia i zdrowia, OC nadwyżkowe,

NNW oraz wiele innych rozwiązań.

https://majorbroker.pl/program-ochrony-zycia-i-zdrowia-dla-srodowiska-adwokackiego-i-radcowego/
https://majorbroker.pl/kontakt/filia-w-warszawie/


Grupa ERGO Hestia to druga co do wielkości firma ubezpieczeniowa na polskim rynku, pionier najbardziej

innowacyjnych rozwiązań w tym sektorze. Od 30 lat pozostaje wiarygodnym i niezawodnym partnerem

oferującym najwyższej jakości produkty i usługi.

Wiemy jak ważne dla Państwa jest zaufanie, dlatego umowę ubezpieczenia, które ma chronić Państwa życie

i zdrowie przygotowaliśmy z udziałem Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na życie ERGO Hestia S.A..

Prezes Ergo Hestii Piotr Śliwicki 
został Liderem 30-lecia polskich 

ubezpieczeń. Tytuł nadano 
podczas Insurance Forum, 
jednego z najważniejszych 

branżowych wydarzeń w kraju.

Ergo Hestia jest pierwszym 
zakładem ubezpieczeń w Polsce 

wpisanym do rejestru 
organizacji objętych EMAS (spełnia 

najwyższe standardy w zakresie ochrony 
środowiska i prowadzi działalność zgodnie z ideą 

zrównoważonego rozwoju)

Friendly 
Workplace 

2020

To wyróżnienie redakcji 
MarkaPracodawcy.pl dla firm, które 
mogą pochwalić się nowoczesnym 

podejściem w obszarze polityki 
personalnej i rozwoju 

pracowników.

ERGO HESTIA- niezawodny partner 
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Ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie jest dobrowolne i zapewnia wysokie wsparcie

finansowe po wypadku lub chorobie oraz zabezpiecza najbliższych na

wypadek śmierci.

Przystąpienie nie obliguje do konieczności opłacania składek przez 
rok. Ochrona ubezpieczeniowa trwa dopóki opłacamy składki 
ubezpieczeniowe.

Ubezpieczenie w formie grupowej jest znacznie korzystniejsze

cenowo i zakresowo od produktów indywidualnych.

Indywidualne potrzeby ubezpieczeniowe mogą Państwo zgłaszać 
do opiekuna programu, aby dopasować program opieki do 

Państwa potrzeb.



Co roku wykupujemy ubezpieczenie Autocasco dla swojego

auta, jednak zapominamy kto jest najcenniejszy dla naszej

rodziny. Najważniejszą polisą AC naszego życia i zdrowia jest

ubezpieczenie na życie.

W wyniku choroby czy wypadku pojawiają się dodatkowe koszty

związane z leczeniem zaś przychody maleją (najbardziej

dotykają to osób prowadzących działalność gospodarczą).

Ubezpieczenie ma pomóc pokryć wydatki a także utrzymać

obecny standard życia. Państwo decydujecie, na co przeznaczyć

środki z polisy.

Najważniejsza polisa w życiu!   



Przystąpienie dla osób w wieku od 18 do 69 r.ż.- ochronę kontynuujemy do 70 roku!

Kto może przystąpić do ubezpieczenia?

(wykonujący zawód)



350 000 zł

350 zł

do 2 200 zł

30 000 zł

Dedykowany program ochrony życia i zdrowia dla adwokatów
i radców prawnych



Cena i zakres

kto może przystąpić
adwokaci, radcy prawni, pracownicy ORA, OIRP, aplikanci, 

pracownicy kancelarii, członkowie rodzin

wiek przystąpienia 18-69 r.ż. 18-69 r. ż.

możliwość kontynuowania ochrony do 70 roku życia 70 roku życia
*po 70r.ż. indywidualna 

kontynuacja

skumulowana  wartość świadczenia podana 
w PLN Karencje lub ZALICZENIE STAŻU Z 

INNYCH POLIS NA POSTAWIE 
CERTYFIKATU

Ochrona życia Ubezpieczonego i jego bliskich
HESTIA HESTIA

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

270 000 350 000 ochrona od 1 dnia 

Zgon Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy 175 000 270 000 ochrona od 1 dnia 

Zgon Ubezpieczonego w następstwie wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym 195 000 270 000 ochrona od 1 dnia 

Zgon Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku 125 000 200 000 ochrona od 1 dnia 

Zgon ubezpieczonego na skutek zawału serca lub udaru mózgu 90 000 150 000 6 miesięcy              

Zgon ubezpieczonego (naturalny lub w wyniku choroby) 50 000 100 000 6 miesięcy

Osierocenie dziecka 7 500 8 500 6 miesięcy

Zgon małżonka/partnera* w wyniku wypadku komunikacyjnego (*partner musi zostać 
wskazany w deklaracji)

22 000 35 000 ochrona od 1 dnia 

Zgon małżonka/partnera w wyniku wypadku 22 000 32 000 ochrona od 1 dnia 

Zgon małżonka/partnera 12 000 14 000 6 miesięcy

Zgon rodzica/ rodzica małżonka lub rodzic partnera* (*partner musi zostać wskazany w 
deklaracji)

2 300 3 000 6 miesięcy

Zgon dziecka 5 000 5 000 6 miesięcy

Zgon dziecka w wyniku wypadku 10 000 10 000 ochrona od 1 dnia 

Urodzenie martwego noworodka 5 000 5 000 9 miesięcy



Ochrona życia Ubezpieczonego i jego bliskich HESTIA STANDARD HESTIA PLUS
karencje* ZALICZENIE STAŻU 

Z INNYCH POLIS NA 
POSTAWIE CERTYFIKATU

Poważne zachorowanie Ubezpieczonego - zakres komfort 20 000 30 000 3 miesiące

Poważne zachorowanie Ubezpieczonego - nowotwór złośliwy in situ sutka lub gruczołu 
krokowego 

5000 5000 3 miesiące

Pobyt Ubezpieczonego w sanatorium- po szpitalu 1 000 1 000 1 miesiąc

Poważne zachorowanie małżonka - zakres podstawowy 2000 3000 3 miesiące

Leczenie specjalistyczne Ubezpieczonego  (m.in. radioterapia, chemioterapia). do 5000 do 5000 3 miesiące

Operacje ubezpieczonego Plus (kat. zamknięty)- 3 proste klasy wypłat 700 / 2100 / 3500 800/ 2400/ 4000 6 miesięcy

Pobyt w szpitalu niespowodowany wypadkiem (pobyt musi trwać dłużej niż 2 pełne dni 
kalendarzowe, wypłata za każdy dzień, maksymalnie 90 dni) m.in.. choroba, zabieg, poród.

90zł za jeden dzień 
pobytu

100z ł za jeden dzień 
pobytu 

1 miesiąc

Leczenie szpitalne Ubezpieczonego wskutek wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub 
powietrznym - (pobyt musi trwać dłużej niż 1 pełny dzień kalendarzowy, wypłata za każdy 
dzień, maksymalnie 90 dni)

300zł przez 14 dni / od 15 
dnia stawka 90zł za dobę

350zł przez 14 dni / od 15 
dnia stawka 100zł za dobę

ochrona od 1 dnia 

Leczenie szpitalne Ubezpieczonego wskutek wypadku w pracy (pobyt musi trwać dłużej niż 1 
pełny dzień kalendarzowy, wypłata za każdy dzień, maksymalnie 90 dni)

300zł przez 14 dni / od 15 
dnia stawka 90zł za dobę

300 zł przez 14 dni / od 15 
dnia stawka 100zł za dobę

ochrona od 1 dnia 

Pobyt w szpitalu w wyniku wypadku (pobyt musi trwać dłużej niż 1 pełny dzień kalendarzowy, 
wypłata za każdy dzień, maksymalnie 90 dni)

250zł / 90zł 250zł / 100zł ochrona od 1 dnia 

Pobyt na OIOM (przez pierwsze 14 dni - dodatkowe świadczenie ponad świadczenie za pobyt 
w szpitalu)

90zł, 100zł ochrona od 1 dnia 

Czasowa niezdolność do pracy po pobycie w szpitalu (L4 dłużej niż 30 dni) - kwota 
jednorazowa

200zł 250zł

Leczenie szpitalne Ubezpieczonego wskutek wypadku w pracy 300zł za 14 dni/ 90zł 300 zł przez 14 dni / 100zł ochrona od 1 dnia 

Leczenie szpitalne Ubezpieczonego wskutek zawału mięśnia sercowego lub krwotoku 
śródmózgowego

220zł przez 14 dni / od 15 
dnia stawka 90zł za dobę

230 zł przez 14 dni / od 15 
dnia stawka 100zł za dobę

1 miesiąc

Urodzenie się dziecka 2 000 2 200 9 miesięcy

Cena i zakres



Cena i zakres

Ochrona życia Ubezpieczonego i jego bliskich HESTIA STANDARD HESTIA PLUS

karencje* ZALICZENIE 
STAŻU Z INNYCH POLIS 

NA POSTAWIE 
CERTYFIKATU

Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku - za 1% 
trwałego uszczerbku

470 670 ochrona od 1 dnia 

Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie zawału mięśnia sercowego lub 
krwotoku śródmózgowego - za 1% trwałego uszczerbku 300 400 ochrona od 1 dnia 

Medical Assistance tak tak

Roczny limit na ubezpieczonego w PLN 3000 3000

Dostawa podstawowych artykułów żywnościowych i higienicznych oraz leków do miejsca 
pobytu

300 300 ochrona od 1 dnia 

Transport medyczny bez limitu bez limitu ochrona od 1 dnia 

Pokrycie kosztów wizyty pielęgniarki 1000 1000 ochrona od 1 dnia 

Opieka nad dziećmi lub osobami niesamodzielnymi 450 450 ochrona od 1 dnia 

Transport opiekuna do dzieci lub osób niesamodzielnych 200 200 ochrona od 1 dnia 

Opieka nad zwierzętami domowymi 300 300 ochrona od 1 dnia 

Powiadamianie rodziny bez limitu bez limitu ochrona od 1 dnia 

Infolinia medyczna bez limitu bez limitu ochrona od 1 dnia 

Składka miesięczna (w PLN od osoby): 71,00 92,50



Przystąpienie on-line do umowy lub na 
skanie deklaracji 

Link: 
https://syriusz-oferta.ergohestia.pl/login/0470144456451

Po zapisaniu otrzymają Państwo maila z podsumowaniem.
Cały proces odbywa się on-line. Nie ma konieczności
podpisywania żadnych dokumentów, ani ich odsyłania.

Hasło: L8TPXYGD

Przystąp do polisy on line, w razie trudności
wsparcie zapewni opiekun programu Aleksandra Krakowiak

W przypadku chęci dopisania członka rodziny (małżonka
lub pełnoletniego dziecka czy partnera), należy najpierw
zapisać siebie a następnie kolejną osobę (zaproś członka
rodziny).

https://syriusz-oferta.ergohestia.pl/login/0470144456451
https://syriusz-oferta.ergohestia.pl/login/0470144456451


Przystąpienie do polisy

Hasło: 

L8TPXYGD

Film instruktażowy do przystąpienia (od momentu 1:10) : LINK

https://syriusz-oferta.ergohestia.pl/login/0470144456451

LINK

Beneficjent- osoba, która bez 
masy spadkowej otrzyma 
świadczenie w przypadku 
naszej śmierci

Zgoda na potrącanie składek-z uwagi na zbyt 
wysokie nakłady finansowe w celu dostosowania 
systemu, prosimy o zaznaczenie zgody. 
Składki będą opłacane przez Ubezpieczonych 
indywidualnie na własne rachunki wpłat składek.

https://vod-progressive.akamaized.net/exp=1623423400~acl=%2Fvimeo-prod-skyfire-std-us%2F01%2F1185%2F16%2F405928703%2F1738546377.mp4~hmac=16b389b2fec5c357f6de64292caf6bd59bcbcd84d7269b216cbc28810268e4ff/vimeo-prod-skyfire-std-us/01/1185/16/405928703/1738546377.mp4?filename=Przyst%C4%85pienie+pracownika+po+zmianie+godzin.mp4
https://syriusz-oferta.ergohestia.pl/login/0470144456451
https://syriusz-oferta.ergohestia.pl/login/0470144456451


Każdy ubezpieczony otrzyma indywidualny numer

rachunku bankowego do wpłat należnych składek.

Link do wpłaty otrzymają Państwo smsem ok. 12 dnia pierwszego

miesiąca ochrony.

Płatności można dokonać również logując się na stronę – dopiero

po otrzymaniu SMSa

• Po wejściu na stronę www.ergohestia.pl/platnosc-polisy/

• Należy podać numer certyfikatu z smsa (11 dnia pierwszego miesiąca 

ochrony zostanie wysłany na wskazany podczas przystąpienia numer).

• Przy autoryzacji należy wpisać kod SMS oraz 5 ostatnich cyfr numeru PESEL. 

• Po zalogowaniu wyświetlają się: informacje podstawowe klienta, 

harmonogram płatności, wybór formy płatności.

Ubezpieczony opłaca swoje składki indywidualnie 
strony do płatności składek (BLU MEDIA)

Indywidualne opłacanie składek za ochronę

https://www.ergohestia.pl/platnosc-polisy/formfactory/wizard/payment-process/096091e9-ff9d-42ad-8956-ebe22e390ffb
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Opiekun programu od A do Z

Przed przystąpieniem z przyjemnością rozwieje Państwa

wątpliwości dotyczące załączonej umowy, pomogę w zakresie

innych ubezpieczeń.

Ponadto przez cały okres ochrony mogą Państwo liczyć na moje

wsparcie w zakresie udzielanej ochrony a także w procesie

zgłaszania świadczeń.

Aleksandra Krakowiak

Kancelaria Brokerska Major 
tel. 602 755 292
email: aleksandra.krakowiak@majorbroker.pl



Niniejszy materiał ERGO Hestii ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w
rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Przed zawarciem umowy ubezpieczenia należy się zapoznać z dostępnymi na stronie Major Broker
www.majorbroker.pl oraz na www.ergohestia.pl Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia OWU HR 01/15 oraz MAS
01/12, które określają: zasady świadczenia ochrony ubezpieczeniowej i wypłaty świadczeń, definicje zdarzeń
ubezpieczeniowych, ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności, zasady ustalania składki ubezpieczeniowej.
Przepisy regulujące opodatkowanie świadczeń ubezpieczeniowych ERGO Hestia podaje w polisie.

Pojęcia użyte w niniejszej ulotce przyjmują znaczenie zgodne z definicjami zawartymi w Ogólnych Warunkach
Ubezpieczenie OWU HR 01/15 oraz MAS 01/12.

Towarzystwem ubezpieczeniowym oferującym prezentowane ubezpieczenie jest Sopockie Towarzystwo
Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia Spółka Akcyjna, z siedzibą w Sopocie, przy ul. Hestii 1,

81-731 Sopot (ERGO Hestia), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego
przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego

Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000024807; NIP 585-12-45-589, o opłaconym w całości kapitale
zakładowym 64.000.000 zł, która posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013r.
o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

http://www.ergohestia.pl/

