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                                                                                                                                                                                                                                                   KWOTA ŚWIADCZENIA

ZAKRES UBEZPIECZENIA PROPOZYCJA 1 

Świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego spowodowanej*:  
 wypadkiem komunikacyjnym przy pracy 300 000 

 wypadkiem komunikacyjnym 210 000 

 wypadkiem przy pracy 210 000 

 nieszczęśliwym wypadkiem 120 000 

 zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym 90 000 
 przyczyną naturalną 60 000 

Świadczenia dla dziecka – osierocenie* - 
Świadczenia z tytułu śmierci współubezpieczonych*:  

 śmierć małżonka spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem  30 000 

 śmierć małżonka naturalna  15 000 

 śmierć dziecka (do 18 roku życia lub uczące się do 25 roku życia) - 

 śmierć rodziców  - 
 śmierć rodziców małżonka   - 

Urodzenie*:  
 urodzenie dziecka - 

 urodzenie martwego dziecka - 
Świadczenia zdrowotne:  
 trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem – 100% 45 000 

 trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem – 1% 450 
 trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym – 100% 44 000 

 trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym – 1% 440 
 wystąpienie ciężkiej choroby ubezpieczonego 5 000 
 wystąpienie ciężkiej choroby małżonka ubezpieczonego 3 000 
 operacja chirurgiczna  

o I klasa (100% sumy ubezpieczenia) 3 500 
o II klasa (50% sumy ubezpieczenia) 1 750 
o III klasa (30% sumy ubezpieczenia) 1 050 
o IV klasa (10% sumy ubezpieczenia) 350 
o V klasa (5% sumy ubezpieczenia) 175 

 niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji 15 000 
 leczenie szpitalne – pobyt w szpitalu minimum 1 dzień wskutek NW lub minimum 2 dni – wskutek 

choroby*;  świadczenie za każdy dzień (płacone od 1. dnia) pobytu w szpitalu spowodowanego: 
 

o nieszczęśliwym wypadkiem od 1. do 14. dnia / od 15. do 90. dnia   150 / 75 
o chorobą 75 

 Karta Apteczna 200 
Prawo indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia TAK 

SKŁADKA MIESIĘCZNA ZA OSOBĘ 46,10 
 

*Kwota świadczenia jest skumulowaną wysokością świadczeń wynikających z OWU wypłacaną w przypadku zajścia danego zdarzenia. 
 

Do ubezpieczenia podstawowego oraz do ubezpieczeń dodatkowych mogą przystąpić wszyscy pracownicy**, którzy w dniu 

złożenia deklaracji przystąpienia ukończyli 16 rok życia i nie ukończyli 75 roku życia.  

 

Do ubezpieczenia mogą przystąpić współmałżonkowie, partnerzy życiowi oraz pełnoletnie dzieci ubezpieczonych pracowników 

(którzy w dniu podpisania deklaracji ukończyli 18 rok życia i nie ukończyli  69 roku życia), którym w momencie ubezpieczenia 

przysługują analogiczne świadczenia jak pracownikowi. 

 

W dniu podpisania deklaracji ubezpieczony przystępujący do ubezpieczenia po raz pierwszy (nie dotyczy osób dotychczas 

ubezpieczonych), nie może przebywać na zwolnieniu lekarskim, w szpitalu, hospicjum, placówce dla przewlekle chorych oraz nie 

uznano w stosunku do ubezpieczonego niezdolności do pracy. 

 

Pracownicy, współmałżonkowie, którzy ukończyli 75 rok życia ale są nadal objęci ubezpieczeniem w dotychczasowej polisie, mogą 

pozostać w grupie. 

 

W dniu wdrożenia oferty obowiązuje zniesienie karencji na cały zakres ubezpieczenia. 

 

Dla osób przystępujących do ubezpieczenia w kolejnych miesiącach trwania ubezpieczenia karencje zgodnie z owu. 

 

** za pracownika (ubezpieczonego) uznawana jest osoba zrzeszona w Okręgowej Izbie Lekarskiej.  
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Ciężka choroba ubezpieczonego – karencja 90 dni  

Zakres: anemia aplastyczna, bąblowiec mózgu, chirurgiczne leczenie choroby naczyń wieńcowych – by-pass, choroba Creutzfelda-Jakoba, 

masywny zator tętnicy płucnej leczony operacyjnie, niewydolność nerek, nowotwór złośliwy, odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu, 

ropień mózgu, sepsa, tężec, udar, wścieklizna, „zawodowe” zakażenie wirusem HIV, zakażenie wirusem HIV wskutek transfuzji krwi, 

zawał serca, zgorzel gazowa, oparzenia, transplantacja organów, utrata wzroku, oponiak, choroba Parkinsona. 

 
Ciężka choroba małżonka ubezpieczonego – karencja 180 dni  

Zakres: anemia aplastyczna, bąblowiec mózgu, chirurgiczne leczenie choroby naczyń wieńcowych – by-pass, choroba Creutzfelda-Jakoba, 

masywny zator tętnicy płucnej leczony operacyjnie, niewydolność nerek, nowotwór złośliwy, odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu, 

ropień mózgu, sepsa, tężec, udar, wścieklizna, „zawodowe” zakażenie wirusem HIV, zakażenie wirusem HIV wskutek transfuzji krw i, 

zawał serca, zgorzel gazowa, oparzenia, transplantacja organów, utrata wzroku, oponiak, choroba Parkinsona. 

 

Operacje chirurgiczne – karencja 180 dni  

Wypłata jednorazowego świadczenia z tytułu operacji chirurgicznej, wykaz operacji znajduje się w załączniku do ogólnych warunków 

ubezpieczenia i zawiera ponad 600 rodzajów podzielonych na pięć klas ze względu na stopień skomplikowania zabiegu. 

 

Niezdolność ubezpieczonego do pracy i samodzielnej egzystencji: 

Trwała i całkowita niezdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej w dowolnym zawodzie oraz do samodzielnej egzystencji, 

będąca rezultatem nieszczęśliwego wypadku lub choroby powstałych w okresie odpowiedzialności PZU Życie SA.  

UWAGA: po ukończeniu przez ubezpieczonego 55 roku życia, PZU ponosi odpowiedzialność za trwałą niezdolność powstałą wyłącznie w 

wyniku  nieszczęśliwego wypadku. 

 

Leczenie szpitalne – karencja 30 dni  

Minimalny czas pobytu w szpitalu: 1 dzień wskutek NW oraz 2 dni wskutek choroby.  

 

Karta Apteczna – jest dodatkiem do leczenia szpitalnego, upoważnia do bezgotówkowego odbioru produktów w sieci aptek 

(zrzeszonych na platformie ePRUF), po pobycie w szpitalu spowodowanym chorobą lub nieszczęśliwym wypadkiem. W każdym okresie 

kolejnych 12 miesięcy, trwającym między rocznicami polisy, ubezpieczony ma prawo do bezgotówkowego odbioru produktów w aptece 

maksymalnie za trzy rozpoczęte w tym okresie pobyty w szpitalu objęte odpowiedzialnością z tytułu ubezpieczenia. 

 

 
KLUB PZU POMOC W ŻYCIU – CAŁA RODZINA W DOBRYCH RĘKACH 
 
Klub PZU Pomoc w Życiu to program lojalnościowy, który daje dostęp do szerokiej oferty korzyści i przywilejów: 

 

 oferty specjalne przygotowywane wspólnie ze znanymi markami.  
 dedykowane tylko dla uczestników klubu. 
 rabaty na produkty i usługi naszych partnerów. 
 usługi - Twój Asystent PZU Pomoc przydatne w różnych sytuacjach życiowych. Dostępne 24h/dobę. 
 

Uczestnictwo w klubie jest bezpłatne. 

 

Korzystaj z ofert - oszczędzaj pieniądze, zyskuj wolny czas dla siebie i bliskich. 

Przykładowe oferty: rabat na paliwo, darmowa paczka dla dzieci, atrakcyjne ubezpieczenie turystyczne, NNW i wiele 

innych. 

 

Klub PZU Pomoc w Życiu umożliwia korzystanie bez limitów z usługi Twój Asystent PZU Pomoc. Pozwala ona na sprawną i szybką 

pomoc w codziennych sprawach, np.: 

• holowanie, 

• wynajem auta, 

• pomoc  fachowca (np. hydraulika, elektryka), 

• organizacja wyjazdu na wakacje (rezerwacja hotelu, wycieczki, biletów na podróż itp.). 

 
 
DANE KONTAKTOWE 
 
W przypadku pytań dotyczących ubezpieczenia zapraszamy do kontaktu:  

Okręgowa Izba Lekarska, ul. Świętojańska 7, pok. 106;  

Anna Zajączkowska Tel. 85 732 19 35; kom. 603 684 253; e-mail: a.zajaczkowska@hipokrates.org 

   

 

Niniejsza propozycja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczeń, w tym definicje zdarzeń 

objętych ochroną, zakresu odpowiedzialności, wyłączeń i ograniczeń odpowiedzialności PZU Życie SA zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) 

dostępnych w załączeniu. 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia dostępne są również w oddziałach PZU i na stronie pzu.pl  

 

mailto:a.zajaczkowska@hipokrates.org
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Dodatkowo proponujemy Państwu ubezpieczenie PZU W RAZIE WYPADKU  

 

 

ZAKRES ubezpieczenia 
 

I WARIANT II WARIANT 

1. Śmierć ubezpieczonego w wyniku*:   
 

a) wypadku komunikacyjnego 50 000 zł 100 000 zł 

b) wypadku komunikacyjnego w porze nocnej (22.00–6.00 czasu 
lokalnego) 

50 000 zł 100 000 zł 

c) wypadku komunikacyjnego w pracy 50 000 zł 100 000 zł 

d) wypadku komunikacyjnego z udziałem samochodu ciężarowego 50 000 zł 100 000 zł 

e) pożaru albo zatrucia tlenkiem węgla 50 000 zł 100 000 zł 

f) utonięcia 50 000 zł 100 000 zł 

g) wybuchu gazu 50 000 zł 100 000 zł 

h) porażenia prądem albo uderzenia pioruna 50 000 zł 100 000 zł 

i) uprawiania sportu 50 000 zł 100 000 zł 

j) uprawiania niebezpiecznego sportu 50 000 zł 100 000 zł 

k) uprawiania sportu na kółkach 50 000 zł 100 000 zł 

l) narciarstwa albo snowboardingu 50 000 zł 100 000 zł 

2. Śmierć ubezpieczonego (niezależnie od przyczyny) 100 zł 100 zł 

3. Śmierć małżonka albo partnera życiowego spowodowana 
wypadkiem komunikacyjnym 

50 000 zł 50 000 zł 

4. Uszkodzenie ciała ubezpieczonego:   

a) oparzenie 10 000 zł 20 000 zł 

b) trwałe inwalidztwo spowodowane: 
 wypadkiem komunikacyjnym 
 pożarem 
 wybuchem gazu 
 porażeniem prądem albo uderzeniem pioruna 

całkowite – 10 000 zł 
częściowe – odpowiedni 

procent sumy ubezpieczenia 
(10 000 zł) 

w zależności od rodzaju 
uszkodzenia ciała 
– zgodnie z OWU 

całkowite – 20 000 zł 
częściowe – odpowiedni 

procent sumy 
ubezpieczenia 210 000 zł) 
w zależności od rodzaju 

uszkodzenia ciała 
– zgodnie z OWU 

c) złamanie kości spowodowane: 
 uprawianiem sportu na kółkach 
 uprawianiem joggingu 
 grą w piłkę  

odpowiedni procent sumy 
ubezpieczenia (10 000 zł) 
w zależności od rodzaju 

złamania 
– zgodnie z OWU 

odpowiedni procent sumy 
ubezpieczenia 210 000 zł) 
w zależności od rodzaju 

złamania 
– zgodnie z OWU 

Prawo indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia nie nie 

Składka miesięczna 6,50 zł 12,00 zł 

 

*Jeśli do śmierci ubezpieczonego doprowadzą nieszczęśliwe wypadki różnego rodzaju, wymienione w punkcie 1 a)–l) dodatkowego zakresu, to 
sumujemy kwoty do wypłaty z ubezpieczenia z tych rodzajów nieszczęśliwego wypadku. 
 


