
 

 

 

 

 

POLITECHNIKA LUBELSKA 

Kompleksowa propozycja ubezpieczeń 

grupowych PZU Życie SA skierowana  

do pracowników, ich współmałżonków, 

partnerów życiowych i pełnoletnich dzieci 
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   Opłata zgodna z taryfą operatora 

 

Korzyści z ubezpieczenia grupowego dla Ciebie i Twoich pracowników 

 

 

Ddla pracodawcy 

 

Ddla pracowników 

 

• budowanie wizerunku nowoczesnego pracodawcy  

• zwiększenie atrakcyjności miejsca pracy  

• składka, sfinansowana przez pracodawcę, może być wliczana 

w koszty uzyskania przychodu 

• łatwa i prosta obsługa przez dedykowaną aplikację 

internetową 

 

• szeroki zakres ubezpieczenia 

• możliwość uzyskania pomocy finansowej, gdy dojdzie do 

nieprzewidzianych zdarzeń losowych  

• szybka wypłata należnego świadczenia  

• możliwość rozszerzenia ochrony na małżonka, partnera 

życiowego i pełnoletnie dzieci 

 

 

Zobacz, co zyskają Twoi pracownicy, jeśli wybiorą naszą propozycję: 

 

zakres ubezpieczenia, którego nie 

uzyskają w polisach indywidualnych 

 

 

ochronę ubezpieczeniową 24 godziny na dobę, 
7 dni w tygodniu 

     

 

szybką realizacja świadczenia 

 

 

zaoszczędzą swój czas dzięki uproszczonym 

formalnościom i procedurom 

     

 

możliwość indywidualnej kontynuacji 

ubezpieczenia po zakończeniu pracy  

 

 

 

nie zapłacą podatku dochodowego  

i spadkowego od otrzymanego świadczenia  

 

 

Kto może przystąpić do ubezpieczenia? 

 

Do ubezpieczenia mogą przystąpić pracownicy oraz ich małżonkowie, partnerzy życiowi i pełnoletnie dzieci. 

 

Propozycję kierujemy do pracowników w wieku 16-81 lat (w przypadku współmałżonków, partnerów życiowych i pełnoletnich dzieci 

18-69 lat). Ochrona ubezpieczeniowa może trwać aż do roku, w którym ubezpieczony kończy odpowiednio 70 lat lub 81 lat. 

 

W celu przystąpienia do ubezpieczenia, pracownik wypełnia deklarację i składa ją w wyznaczonym przez pracodawcę miejscu. 

Deklarację należy złożyć w określonym terminie, który poprzedza miesiąc rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.  
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Propozycja nr 1  
                                                                                                                                                                                                                           KWOTA ŚWIADCZENIA

ZAKRES UBEZPIECZNIENIA WARIANT I WARIANT II WARIANT III 

Świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego spowodowanej*:    

 wypadkiem komunikacyjnym przy pracy 210 000 280 000 350 000 

 wypadkiem komunikacyjnym 150 000 200 000 250 000 

 wypadkiem przy pracy 150 000 200 000 250 000 

 nieszczęśliwym wypadkiem 90 000 120 000 150 000 

 zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym 40 000 50 000 60 000 

 przyczyną naturalną 30 000 40 000 50 000 

Świadczenia dla dziecka – osierocenie 6 000 6 000 4 000 

Świadczenia z tytułu śmierci współubezpieczonych*:    

 śmierć małżonka spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem  31 500 32 000 40 000 

 śmierć małżonka naturalna  11 000 12 000 14 000 

 śmierć dziecka naturalna  8 000 8 000 5 000 

 śmierć rodziców spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem 4 600 5 600 4 600 

 śmierć rodziców naturalna  2 100 2 500 2 100 

 śmierć rodziców małżonka spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem 4 600 5 600 4 600 

 śmierć rodziców małżonka naturalna  2 100 2 500 2 100 

Urodzenie:    

 urodzenie dziecka 1 600 2 000  500 

 urodzenie martwego dziecka 3 840 4 000 1 000 

Świadczenia zdrowotne:    

 trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem – 100% 42 000 50 000 80 000 

 trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem – 1% 420 500 800 

 trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym – 100% 40 000 45 000 60 000 

 trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym – 1% 400 450 600 

 wystąpienie ciężkiej choroby ubezpieczonego (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) 

4 000 8 000 12 000 

 wystąpienie ciężkiej choroby małżonka ubezpieczonego (choroby analogiczne jak u ubezpieczonego) 2 000 3 000 4 000 

 operacja chirurgiczna    

o I klasa (100% sumy ubezpieczenia) 4 000 5 000 8 000 

o II klasa (50% sumy ubezpieczenia) 2 000 2 500 4 000 

o III klasa (30% sumy ubezpieczenia) 1 200 1 500 2 400 

o IV klasa (10% sumy ubezpieczenia) 400 500 800 

o V klasa (5% sumy ubezpieczenia) 200 250 400 

 niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji 20 000 20 000   30 000 

 leczenie szpitalne spowodowane chorobą, zawałem serca lub udarem mózgu - minimum 2-dniowy pobyt w szpitalu 
leczenie szpitalne spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem, wypadkiem przy pracy lub wypadkiem 

komunikacyjnym - minimum 1-dniowy pobyt w szpitalu 
świadczenie za każdy dzień (płacone od 1.dnia) pobytu w szpitalu spowodowanego 

   

o wypadkiem komunikacyjnym  od 1. do 14. dnia / od 15. do 90. dnia 360/60 420/70 600/100 

o wypadkiem przy pracy od 1. do 14. dnia / od 15. do 90. dnia 360/60 420/70 600/100 

o zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym  240/60 280/70 400/100 

o nieszczęśliwym wypadkiem od 1. do 14. dnia / od 15. do 90. dnia 240/60 280/70 400/100 

o chorobą 60 70 100 

 jednorazowe świadczenie z tytułu pobytu na Oddziale Intensywnej Terapii  600 700 1 000 

 rekonwalescencja – za każdy dzień rekonwalescencji  maksymalnie za 30 dni zwolnienia lekarskiego po minimum 

14 dniowym pobycie w szpitalu 
30 30,10 40 

 karta apteczna – prawo do zakupu produktów we wskazanych aptekach o wartości: 200 300 300 

 leczenie specjalistyczne (chemioterapia albo radioterapia, terapia interferonem, wszczepienie 

kardiowertera/defibrylatora, wszczepienie rozrusznika serca, ablacja) 
- 3 000 5 000 

Prawo indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia TAK TAK TAK 

SKŁADKA MIESIĘCZNA ZA OSOBĘ 47,00 zł 60,00 zł 68,00 zł 

 
*Kwota świadczenia jest skumulowaną wysokością świadczeń wynikających z OWU wypłacaną w przypadku zajścia danego zdarzenia. 
Prawo do indywidualnego kontynuowania ubezpieczenia. 

 Umowa gwarantuje indywidualne kontynuowanie ubezpieczenia na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia indywidualnie kontynuowanego, kod warunków: PTKP51 

 Świadczenie za 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem - 1% sumy ubezpieczenia. 

 

Informacje dodatkowe  

 do ubezpieczenia mogą przystąpić: 
- pracownicy, którzy w dniu złożenia deklaracji przystąpienia ukończyli 16 rok życia i nie ukończyli 80 roku życia (odpowiedzialność do 
81 r. życia), 
- ich współmałżonkowie/partnerzy życiowi, którzy w dnu złożenia deklaracji przystąpienia ukończyli 16 rok życia i nie ukończyli 69 roku 
życia (odpowiedzialność do 70 r. życia), 
- oraz pełnoletnie dzieci, które ukończyły 18 rok życia i nie ukończyły 69 roku życia (odpowiedzialność do 70 r. życia), 

 możliwość przystępowania osób na zwolnieniu lekarskim, w szpitalu lub uznanych za niezdolne do pracy pod warunkiem zachowania 
ciągłości ochrony w PZU, 

 w ofercie nie mają zastosowania karencje w stosunku do osób które przystąpią do umowy ubezpieczenia z odpowiedzialnością 
przypadającą w dniu wdrożenia niniejszej oferty i dwóch kolejnych miesięcy, 

 oferta uwzględnia skrócenie do 6 miesięcy braku odpowiedzialności za zgon, będący następstwem popełnionego samobójstwa. 
 Pre-existing przy zachowaniu ciągłości  ubezpieczenia - odpowiedzialność za zdarzenia, które zaszły w okresie naszej odpowiedzialności, 

ale których przyczyna (NW, choroba lub postępowanie diagnostyczno lecznicze) miała miejsce przed początkiem odpowiedzialności, ale 
w okresie odpowiedzialności z tytułu poprzedniej umowy. 
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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.). 
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DANE KONTAKTOWE 
 
 

W przypadku pytań dotyczących warunków przedmiotowej propozycji ubezpieczenia zapraszamy do kontaktu z 

przedstawicielem PZU Życie SA. 

 

 

Przedstawiciel PZU  Życie SA    

 

Monika Rybaczek    

Tel. 607 319 229       

e-mail: mrybacze@pzu.pl     

 

PZU Oddział w Lublinie     

ul. Anny Walentynowicz 1A      

20-328 Lublin     

 

 

 

Załączniki: 

• Ogólne Warunki Ubezpieczenia 

 

 

 

Propozycja ważna do dnia: 26.12.2017r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

 
 

 

 


