
 

 

 

Grupowe Ubezpieczenie Covid-19 

Szanowni Państwo, 

BiW Ubezpieczenia wspólnie z Towarzystwem Ubezpieczeń GENERALI S.A. pragnie zaprezentować 

nowość na polskim rynku ubezpieczeń, tj. Grupowe Ubezpieczenie Covid-19.  Produkt jest odpowiedzią na 

panującą pandemię, a jego nowoczesna forma i unikalny zakres ochrony ma za zadanie udzielić realnego 

wsparcia pracownikom dotkniętym Koronawirusem.  

Korzyści dla Pracownika 

 Brak karencji – ubezpieczenie działa już od następnego dnia po akceptacji oferty 

 Realna POMOC DLA PRACOWNIKA – we Włoszech już 400 tysięcy Pracowników jest objętych ochroną 

ubezpieczeniową 

 ROZSZERZENIE  dotychczas funkcjonującego UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO 

 OCHRONA już OD PIERWSZEGO DNIA po dniu akceptacji oferty, brak karencji 

 Dodatkowe WSPARCIE FINANSOWE i SZEREG USŁUG DODATKOWYCH  w okresie rekonwalescencji dla 

osób dotkniętych koronawirusem 

 Video – Konsultacje, czyli POMOC DLA WSZYSTKICH Pracowników, również tych 

Korzyści dla Pracodawcy 

 Realne WSPARCIE DLA BIZNESU – utrzymanie Pracowników niezbędnych dla funkcjonowania 

przedsiębiorstwa 

 Potwierdzenie PRESTIŻU FIRMY – wizerunek Pracodawcy, który dba o bezpieczeństwo i morale załogi 

 Uzupełnienie działań PREWENCYJNYCH (żel, maseczka, ubezpieczenie) 

 PROSTE, SZYBKIE i w pełni ELEKTRONICZNE ZAWARCIE – brak deklaracji, brak list Pracowników 

 

Grupa GENERALI od samego początku kryzysu wywołanego przez Covid-19 aktywnie uczestniczy w walce o życie i 

zdrowie swoich klientów. Na walkę ze skutkami pandemii już dziś zadeklarowała wsparcie w wysokości 100 mln 

euro, co stanowi jedną z najwyższych aktywności finansowych udzielonych przez podmiot komercyjny. 

Liczymy, iż nowatorska formuła oraz unikalny zakres ochrony wzbudzi Państwa zainteresowanie, a zakupiona 

ochrona znajdzie uznanie w oczach Waszych pracowników. 

Zapraszamy do kontaktu 

Dawid Burchardt 

BiW Ubezpieczenia 
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Grupowe Ubezpieczenie Covid-19 

Zakres oferty: 

Zakres ochrony ubezpieczeniowej 
wskutek Covid-19 

Wariant 100 Wariant 200 Wariant 300 

Pobyt w SZPITALU wskutek Covid-19 min.7 dni 
(maks. wypłata za 14 dni) 

100 PLN / 
1dzień 

(maks. 1400 
PLN) 

200 PLN / 
1dzień 

(maks. 2800 
PLN) 

300 PLN / 
1dzień 

(maks. 4200 
PLN) 

Pobyt na OIOM wskutek Covid-19 
kwota wypłaty nie zależy od liczby dni spędzonych na 
OIOM 

2 000 PLN 4 000 PLN 6 000 PLN 

Covid-19 Assistance TAK TAK TAK 

Składka roczna za Pracownika 49,90 PLN 69,90 PLN 89,90 PLN 

 

Zakres usług Assistance Covid-19 

Zakres usług dla Ubezpieczonego po wypisie ze szpitala 
(min. 7 dniowy pobyt w szpitalu wskutek Covid-19) 

Limit na 14 dni 
od momentu wypisu 

ze szpitala 
Wizyta domowa lub telefoniczne/video konsultacja lekarza pierwszego kontaktu 

bez limitu 

Transport medyczny karetką lub samochodem  1 raz 

Transport medyczny ze szpitala do miejsca zamieszkania do 300 km 

Transport do specjalistycznej placówki medycznej  1 raz 

Pomoc pracownika opieki pomocy rodzinnej lub opiekuńczej  do 5 dni po 5 godzin 

Opieka nad dziećmi lub osobami starszymi  do 5 dni po 5 godzin 

Transport dziecka do szkoły  5 razy 

Opieka domowa po hospitalizacji, jeśli Ubezpieczony jest pozbawiony opieki bliskich: 
zakupy artykułów spożywczych pierwszej potrzeby,  
codzienne porządki domowe,  
dostawa oraz przygotowanie posiłków,  
podlewanie kwiatów 

bez limitu 
(koszty produktów pokrywa 

Ubezpieczony) 

Opieka nad zwierzętami domowymi (psa lub kota należącego do ras domowych, z wyłączeniem ras 
uznanych za agresywne) - karmienie, wyprowadzenie na spacer, dbałość o higienę zwierzęcia do 5 dni po 1 godzinie 

Dla wszystkich Ubezpieczonych 2 telefoniczne/video konsultacje z psychologiem, w przypadku: 
- gdy w bliskiej okolicy Ubezpieczonego odnotowano przypadek Covid-19 u znanej Ubezpieczonemu osoby  
- gdy Ubezpieczony lub członek rodziny Ubezpieczonego stracił pracę 
- śmierci bliskiego członka rodziny 

 

Osoba dedykowana do obsługi oferty: Dawid Burchardt 

Kontakt: Dawid Burchardt, tel. 691123425, mail: dawid@biw-ubezpieczenia.pl 

 


