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Ubezpieczenie grupowe na życie
Jako członek związku zawodowego są Państwoautomatycznie objęci grupową polisą
ubezpieczeniową na życie. Ubezpieczenie jest wypłacane automatycznie Państwa krewnym.
Od 1 stycznia 2008, “krewny” będzie rozumiany jako:
		• Państwa współmałżonek,
		• partner, który mieszka wspólnie z Ubezpieczonym pod tym samym adresem i spodziewa się
dziecka lub posiada dzieci z Ubezpieczonym,
		• partner, który mieszka z Ubezpieczonym przez 2 ostatnie lata poprzedzające jego śmierć,
		• dzieci Ubezpieczonego,
		• spadkobiercy Ubezpieczonego zgodnie z jego ostatnią wolą lub Duńskim Prawem
Spadkowym.
Wypłata jest regulowana jak w poniższej tabeli i określona w odniesieniu do Państwa wieku w
chwili śmierci.
Wypłaty z polisy na rok 2018 są następujące:

Wiek

Suma
całkowita

Suma globalna (ryczałtowa) na dziecko DKK
0-16

17

18

19

20

Do i łącznie z 54

50.000

15.000

13.000

11.000

8.000

4.000

- 55

46.000

15.000

13.000

11.000

8.000

4.000

-

56

42.000

15.000

13.000

11.000

8.000

4.000

-

57

38.000

15.000

13.000

11.000

8.000

4.000

-

58

34.000

15.000

13.000

11.000

8.000

4.000

-

59

30.000

15.000

13.000

11.000

8.000

4.000

-

60

26.000

15.000

13.000

11.000

8.000

4.000

-

61

22.000

15.000

13.000

11.000

8.000

4.000

18.000

15.000

13.000

11.000

8.000

4.000

0

0

0

62 - 64
65 – (i w
podeszłym wieku)

4.000

0

0

Zostaną Państwo objęci ubezpieczeniem jak tylko przystąpią Państwo do związku zawodowego.
Ubezpieczenie wygasa jeśli opuszczą Państwo związek.

Ubezpieczeniu od wypadków w czasie wolnym od pracy
Ubezpieczenie od wypadków
Otrzymają Państwo ubezpieczenie jak
tylko zostaną Państwo członkiem związku
zawodowego, chyba że odrzucili już Państwo
niniejszą opcję ubezpieczenia. Projekt
obejmuje członków związku płacących składki,
którzy również płacą na poczet funduszu
ubezpieczeniowego.

Kiedy rozpoczyna się ę ochrona
ubezpieczeniowa?
Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w
momencie, w którym zostaną Państwo członkiem
związku zawodowego. Nie mniej jednak w celu
otrzymania pokrycia ubezpieczenia muszą
Państwo kontynuować płacenie składek
związkowych.

Kiedy kończy się ochrona
ubezpieczeniowa?
Ochrona ubezpieczeniowa kończy się w
momencie opuszczenia przez Państwo związku
zawodowego lub w wyniku wykluczenia.

Solidne pokrycie ubezpieczeniowe
Alka jest pierwszym towarzystwem
ubezpieczeniowym, które zmieniło sposób
ubezpieczenia obowiązujący od 100 lat i
poszerzyło zakres ubezpieczenia od wypadków.
Nowa definicja wypadku jest następująca:
“nagłe zdarzenie, którego wynikiem jest
uszkodzenie ciała”. W istocie nowa definicja
oznacza, iż ubezpieczenie oferuje szerszy zakres
ubezpieczenia niż uprzednio co jednocześnie
poprawia poziom ochrony ubezpieczeniowej.

Kwoty - przegląd 2018:
W przypadku śmierci:

DKK

W przypadku śmierci będącej wynikiem wypadku

240.000

Osoby pobierające wcześniejsze świadczenia emerytalne, wcześniejszą
emeryturę (powyżej 60 roku życia) oraz członkowie czynni zawodowo (powyżej
65 roku życia) jak i renciści

120.000

Członkowie powyżej 18 roku życia bez obowiązków alimentacyjnych

10.000

W przypadku niepełnosprawności:
Jeśli wypadek spowoduje stopień niepełnosprawności co najmniej 5% jest
wypłacana renta inwalidzka. Renta równa jest takiej samej wartości procentowej
sumy renty jak zostało to ustalone dla danego stopnia inwalidztwa. Każde
oszacowanie stopnia inwalidztwa musi opierać się na Liście Trwałych Uszkodzeń
Ciała Duńskiej Komisji Narodowej ds. Wypadków Przy Pracy

480.000

Osoby pobierające wcześniejsze świadczenia emerytalne, wcześniejszą
emeryturę (powyżej 60 roku życia) oraz członkowie czynni zawodowo (powyżej 65
roku życia) jak i renciści

240.000

Dodatkowe odszkodowanie
Jeśli nie osiągnęli Państwo do czasu wypadku 65 lat i uszkodzenie ciała
wynosi zgodnie z Listą 30% lub więcej zostanie Państwu przyznane dodatkowe
odszkodowanie. Oznacza to, iż Państwa odszkodowanie zostanie podwojone.
Całkowite odszkodowanie w przypadku 100% niepełnosprawności może być
równe maksymalnie sumie:

DKK
960.000

Uszkodzenie uzębienia
Jeśli Państwa zęby zostały uszkodzone w wyniku wypadku zostaną pokryte
ubezpieczeniem uzasadnione i konieczne wydatki związane z usługami
stomatologicznymi jeśli zostanie to uznane przez Alka.

Uzasadnione i
konieczne wydatki

Wydatki będące wynikiem wypadku:
Określone wydatki będące wynikiem wypadku (patrz warunki ubezpieczenia)
Wydatki będące wynikiem wypadku do maksimum 2% sumy renty dla każdego
uszkodzenia są pokryte ubezpieczeniem jeśli uszkodzenie zostało uznane przez
Alka. Wydatki są pokryte jedynie wtedy jeśli żadne inne odszkodowanie nie
zostało ustanowione w ramach innej polisy ubezpieczeniowej.

Max.9.600

Bezrobocie:
Jeśli zostało pokryte przez ubezpieczenie 24/7, pod warunkiem, iż żadna praca nie jest dla nikogo
wykonywana. Patrz dział “Kiedy rozpoczyna się ochrona ubezpieczeniowa?” w warunkach ubezpieczenia.

Samobójstwo
Jest pokryte przez ubezpieczenie jeśli zostanie stwierdzone nieprzerwane członkowstwo przez rok i
Ubezpieczony zostawia małżonkę/prawnego partnera lub niepełnoletnie dzieci.
Jeśli potrzebują Państwo dodatkowych informacji dotyczących polisy ubezpieczeniowej prosimy o kontakt z
Państwa oddziałem.
Powyższe rozporządzenia nie są pełne a pokrycie ubezpieczeniowe jest cały czas takie jak to zostało
przedstawione w warunkach ubezpieczenia i w umowie pomiędzy związkiem a Alka. Niniejsze warunki etc. są
dostępne niestety jedynie w języku duńskim.
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