INFORMACJA O UPRAWNIENIACH DLA POSIADACZY KART DUŻYCH RODZIN
Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA jest pierwszą firmą ubezpieczeniową oferującą ubezpieczenia na życie, która przystąpiła do ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, podpisując umowę z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, prowadzącym ten program.
Na podstawie tej umowy został stworzony program Aviva dla dużych rodzin z myślą o rodzinach wielodzietnych (z co najmniej trójką dzieci).

Co oferuje Aviva w ramach programu?
1. Bezpłatne ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) „Grono” - korzyści:
- szeroki zakres wsparcia w razie mniej i bardziej poważnych skutków wypadków dla wszystkich dzieci w rodzinie powyżej 2 roku życia i do
ukończenia 18 lub 25 lat (jeśli kontynuują naukę),
- atrakcyjna alternatywa dla tzw. „szkolnego” ubezpieczenia NNW,
- jedynym warunkiem objęcia darmową ochroną jest zawarcie umowy ubezpieczenia na życie Nowa Perspektywa przez jednego z rodziców.
Zakres ubezpieczenia i wysokość proponowanej ochrony

Zakres ubezpieczenia

Ochrona ubezpieczeniowa

Koszty leczenia

10 000 zł

Trwały uszczerbek na zdrowiu

15 000 zł

Pobyt w szpitalu

18 200 zł (50 zł/dzień)

Koszty odbudowy stomatologicznej

5 000 zł

Koszty rehabilitacji

5 000 zł

Koszty operacji plastycznych

5 000 zł

Koszty uczestnictwa w wykupionych wczasach lub wycieczkach

2 000 zł

Naprawa lub zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
Koszty pogrzebu
Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku
Pomoc assistance na terenie RP

15 000 zł
5 000 zł
10 000 zł
		Tak

2. Ubezpieczenie Pakiet Medyczny „Bądź Zdrów” (wersja rodzinna) ze zniżką 20% - korzyści:
- dostęp do lekarzy specjalistów oraz badań diagnostycznych w sieci prywatnych placówek medycznych na terenie całej Polski,
- szeroki zakres wsparcia w ramach programu assistance (w tym: trzy domowe wizyty lekarskie dla każdego członka rodziny w roku),
- ubezpieczenie dostępne jako umowa dodatkowa do ubezpieczenia na życie Nowa Perspektywa.

Co wystarczy zrobić, żeby dołączyć do programu?
- skontaktować się z agentem lub zgłosić się do najbliżej placówki Avivy,
- wypełnić specjalny formularz, potwierdzający chęć przystąpienia do programu
(niezbędne jest posiadanie przez rodzica oraz dzieci Kart Dużej Rodziny).

Gdzie można znaleźć więcej informacji?
- na stronie internetowej www.aviva.pl/KDR, gdzie znajduje się również regulamin programu,
- w oddziałach Avivy, placówkach Centrum Finansów Aviva oraz Aviva Dla Rodziny, oznaczonych logo Karty Dużej Rodziny,
- więcej o Karcie Dużej Rodziny na rodzina.gov.pl/duza-rodzina

