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Jak powszechnie wiadomo na rynku istnieje kilka odmian ubezpieczeń na
życie. W tym poradniku zajmiemy się jednym z najpopularniejszych, czyli
ubezpieczeniem grupowym. Ze względu na to, iż obejmuje ono grupę, to jest
zdecydowanie tańsze niż indywidualne, ale za to może mieć zakres mniej
odpowiadający naszym potrzebom.

1. UBEZPIECZENIE GRUPOWE DEFINICJA

Najczęściej popularna „grupówka” oferowana nam jest w pracy. Przy podjęciu

zatrudnienia pracodawca w ramach pakietów socjalnych może zaproponować taki

rodzaj ubezpieczenia. Zazwyczaj kwota jaką musimy zapłacić oscyluje w granicach

kilkunastu złotych.

Ubezpieczenie tego typu dotyczy grupy osób (co łatwo wywnioskować z nazwy).

Ubezpieczenie to głównie oferowane jest grupie osób np. zatrudnionych w jednej

firmie. Z racji tego, że ubezpieczyciel nie zna szczegółowych informacji o

potencjalnym kliencie. Dlatego towarzystwa ubezpieczeniowe oferują umiarkowany

zakres ochrony, który charakteryzuje się również niską sumą ubezpieczenia (w

porównaniu do indywidualnego ubezpieczenia na życie). Zaletą jednak jest niska

cena.  Z racji tego możemy wyszczególnić podstawowy zakres polisy grupowej,

mianowicie zakresem objętym są:

a) Zgon ubezpieczonego

b) Śmierć bliskich osób

c) Pobyt w szpitalu

d) Poważne zachorowanie

e) Nieszczęśliwe wypadki

Tak wspominaliśmy wyżej suma ubezpieczenia jest stosunkowo niska. Przeważnie

waha się ona w granicach od 50 000 zł do 100 000 zł. Przeważnie przy wyborze

ubezpieczenia dostajemy 3 warianty z gotowymi sumami ubezpieczenia i stałymi

kwotami odszkodowania w przypadku zajścia zdarzenia opisanego w polisie.
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Skupmy się więc na różnicach między ubezpieczeniem grupowym a indywidualnym.

Przede wszystkim ubezpieczenie grupowe dotyczy grupy osób, a nie jednej osoby

jak ma to miejsce w ubezpieczeniu indywidualnym. Składki w grupowce zaczynają

się od kilku złotych mniej niż w ubezpieczeniu indywidualnym. Pamiętajmy, że

indywidualnie ubezpieczamy się na okres zawarty w umowie natomiast

ubezpieczenie grupowe obejmuje nas tylko w okresie zatrudnienia. Nie przechodzi

ono na nas w momencie gdy rezygnujemy z pracy. W ubezpieczeniu indywidualnym

możemy pod swoje skrzydła aż 9 osób, natomiast w ubezpieczeniu grupowym

możemy ewentualnie dopisać małżonka/małżonkę lub dzieci. Oczywiście suma

ubezpieczenia w przypadku rodziny będzie mniejsza, niż suma ubezpieczenia na

którą my jesteśmy ubezpieczeni. Maksymalne sumy ubezpieczenia z jakimi możemy

spotkać się przy ubezpieczeniu indywidualnym to blisko 2 000 000 zł, natomiast

ubezpieczenie grupowe może sięgnąć maksymalnie 300 000zł. To właśnie jeden z

tych czynników, dzięki któremu składka jest niska.

Istnieje również polisa otwartego ubezpieczenia grupowego. Jest ona kierowana dla

osób, które nie są nigdzie zatrudnione lub ich zakład pracy nie oferuje możliwości

zakupu polisy grupowej. Otwarte ubezpieczenie grupowe oferuje podobne warunki

do pracowniczej polisy grupowej. Jest to jednak ubezpieczenie, które możemy

zakupić samodzielnie. Nie różni się ona znacznie od polisy grupowej. Również

możemy dołączyć do niej najbliższych członków rodziny, również kupujemy gotowy

produkt czyli nie możemy negocjować zakresu. Główna różnicą jest jednak to, iż

sami sobie opłacamy składkę, a nie opłaca jej za nas pracodawca jak jest to w

przypadku normalnej „grupówki”.

2. CENA UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO

Jeśli podejmujemy pracę to najczęściej polisę grupową możemy wykupić w miejscu

zatrudnienia. Towarzystwo ubezpieczeniowe nawiązuje współpracę z pracodawcą i

proponuje gotową ofertę swoim pracownikom. Zawsze pracownik do wyboru ma dwa

a nawet trzy warianty. Czasami również ubezpieczenie grupowe oferują nam banki,

np. przy założeniu karty kredytowej i wtedy składka zazwyczaj doliczana jest do

kosztów ponoszonych miesięcznie i automatycznie ściągana jest z konta. Kolejnym

przypadkiem, gdzie możemy spotkać się z ofertą grupowego ubezpieczenia to salon
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operatora komórkowego. Tu również opłacamy składkę najczęściej w kwocie

abonamentu miesięcznego.

Na koszt polisy grupowej wpływ ma nie tylko firma ubezpieczeniowa z jaką

współpracuje pracodawca, ale również to jaki wariant cenowy wybierzemy. Kwota

składki w polisie grupowej może różnić się w zależności od firmy oraz jej ustaleń z

towarzystwem ubezpieczeniowym. Czasami możemy również skorzystać z zakupu

umów dodatkowych, by zwiększyć zakres ochrony według własnych preferencji.

Jednakże jest to rzadko spotykana sytuacja.

Nie da się jednoznacznie ustalić średniej kwoty za ubezpieczenie grupowe. Zakład

zatrudniający kilkaset osób też będzie miał inną kwotę niż zakład zatrudniająca

kilkanaście osób. Dlatego też ceny ubezpieczenia grupowego będą wahać się od 20

zł do 300 zł. Oczywiście trzeba pamiętać również o wysokości sumy

ubezpieczeniowej.

W ubezpieczeniach na życie zawsze zwracajmy uwagę na zapisy w OWU. Są tam

podane szczegółowe dane odnośnie zakresu, wyłączeń, limitów, itp. Warto czytać

OWU abyśmy później nie żałowali, że wzięliśmy tańszy wariant, który nie obejmuje

ochroną zdarzenia o którym myśleliśmy.

W sekcji wyłączeń w OWU jest wiele ważnych informacji. Nie jest to ubezpieczenie

kosztów leczenia i nie ma tam klauzuli alkoholowej. Dlatego każde zdarzenie po

spożyciu alkoholu będzie skutkowało odmową wypłaty świadczenia. Szukajmy

również informacji o karencji. Z reguły ubezpieczenia te charakteryzują się brakiem

karencji lub jej krótkim okresem.

Prześledźmy także rozdział z limitami świadczeń. Mogą znaleźć się zapisy o ilości

danych zajść podczas trwania polisy na dane zdarzenie. Czyli jeśli stanie się nam

jakiś wypadek typu złamanie to ubezpieczyciel może pokryć nam je ale np. 3 razy w

okresie trwania danej polisy. Odmówi nam wypłaty świadczenia, gdy dojdzie do

kolejnego złamania.

Pamiętajmy o zgłoszeniu szkody ubezpieczeniowej. Na pewno na stronach

ubezpieczycieli istnieją instrukcje. My pamiętajmy żeby zapisać sobie numer infolinii
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pod którym możemy zgłaszać wszystkie nieszczęśliwe zdarzenia.

3. WYBÓR UBEZPIECZENIA

Wiadomym nie od dziś jest, że jeśli mamy kilka rzeczy do wyboru to znajdziemy tylu

zwolenników ilu przeciwników. Jednemu nie będzie pasował zakres ubezpieczenia,

ale będzie pasowała niska cena. Drugi będzie wolał wykupić ubezpieczenie

indywidualne ze względu na wyższą sumę ubezpieczenia. Tak, więc ile mamy

wariantów tylu krytyków. Pokrótce postaramy się zająć teraz zaletami i wadami

ubezpieczenia grupowego.

Zalety to przede wszystkim:

a) Niska cena – stosunkowo niska cena, która nie nadszarpnie naszego budżetu

domowego

b) Płatność – nie musimy pamiętać o przelewie danego dnia, bo to pracodawca

odciąga z pensji odpowiednią kwotę.

c) Prostota – nie musimy jeździć po doradcach czy podpisywać wielu stron

kartek, umowę zawieramy w miejscu pracy

d) Zakres ochrony – nie jest może jakoś specjalnie rozbudowany ale obejmuje on

swoją ochroną najpotrzebniejsze i najważniejsze aspekty związane ze

zdrowiem i życiem

Do wad natomiast możemy zaliczyć

a) Niska suma ubezpieczenia – to chyba główna bolączka, gdyż świadczenia

wypłacane z takiej polisy nie będą zbyt wysokie

b) Ochrona w czasie zatrudnienia – ochroną objęci jesteśmy tylko podczas

zatrudnienia co oznacza, że gdy odejdziemy z pracy to nasza ochrona ustanie

Oczywiście wykupienie ubezpieczenia grupowego nie zamyka nam drogi do

wykupienia ubezpieczenia indywidualnego. Nawet lepiej jeśli ubezpieczymy się

indywidualnie (dodatkowo), gdyż zwiększy to zakres naszej ochrony a dodatkowo
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możemy skorzystać z dwóch świadczeń jednocześnie. A więc możemy ubiegać się o

świadczenie z polisy grupowej jak i indywidualnej. Tak samo działa to w drugą

stronę. Czyli, gdy mamy ubezpieczenie indywidualne i podejmujemy pracę u

pracodawcy proponującego nam ubezpieczenie grupowe. Natomiast osoby, które nie

pracują na etacie i z powodu braku płynności finansowej nie chcą rejestrować

działalności gospodarczej, mogą wybrać trzecią opcję, czyli otwarte grupowe

ubezpieczenie na życie.

4. CZY WARTO WYKUPIĆ UBEZPIECZENIE GRUPOWE

Jeśli myślimy o zabezpieczeniu przyszłości swojej rodziny i w związku z tym

wykupimy ubezpieczenie grupowe, to nie będzie dobrym pomysłem. Dzieje się tak ze

względu na bardzo niską sumę ubezpieczenia i w takim wariancie lepiej rozważyć

kupno polisy indywidualnej. Indywidualne ubezpieczenie na życie może zapewnić

maksymalną SU w wysokości nawet 3 mln zł. Oczywiście będzie miało to wpływ na

wysokość opłacanej składki, ale taka forma zabezpieczenia może być istotna z

różnych przyczyn.

Ubezpieczenie grupowe korzystnym rozwiązaniem będzie w przypadku gdy nie

posiadamy żadnej polisy życiowej a nie mamy zbyt wielu środków na płacenie

składki. Za niewielkie pieniądze zyskamy dosyć solidną ochronę.

Przed ostateczną decyzją zakupu przeanalizujmy swoje potrzeby, porównajmy ofertę

polisy grupowej z indywidualnymi ofertami i zastanówmy się, jaka dokładnie ochrona

jest nam potrzebna.


