
Program ubezpieczeniowy dla Pracowników Politechniki Lubelskiej 
 oraz członków ich rodzin 

 
Szanowni Państwo, 
Program dobrowolnego ubezpieczenia pracowniczego bazuje na ubezpieczeniach firm PZU Życie SA oraz PZU SA.  
Został on wdrożony w 2017 roku po pozytywnej ocenie przez Komisję powołaną przez Politechnikę Lubelską i przy współudziale 
Kancelarii Brokerskiej Ceres. 
Zaproponowane warunki ubezpieczenia, które zostały pozytywnie zaopiniowane przez Związki Zawodowe 
Politechniki Lubelskiej,  zostają przedłużone na kolejny rok. 
Najważniejsze elementy oferty to: 

• Do wyboru trzy warianty ubezpieczenia ochronnego dedykowane dla różnych grup naszych Pracowników 
• Oferta ubezpieczenia zdrowotnego (bezpłatny dostęp do prywatnej służby zdrowia)  
• Dla ubezpieczonych w programie zniżka 10% w PZU SA na ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne 

 
I. Ubezpieczenie ochronne  

Do ubezpieczenia ochronnego mogą przystąpić: 

• Pracownicy, którzy w dniu złożenia deklaracji ukończyli 16 rok życia i nie ukończyli 80 roku życia (odpowiedzialność do 81 r. życia) 
• Współmałżonkowie/partnerzy życiowi, którzy w dniu złożenia deklaracji ukończyli 16 rok życia i nie ukończyli 69 roku życia 

(odpowiedzialność do 70 r. życia) 
• Pełnoletnie dzieci, które ukończyły 18 rok życia i nie ukończyły 69 roku życia (odpowiedzialność do 70 r. życia) 
 

 

 

                             Zakres ubezpieczenia 
Wariant 

I 
Wariant 

II 
Wariant 

III 

Śmierć ubezpieczonego spowodowana (świadczenie łączne): 
Nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym przy pracy  

nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym  
Nieszczęśliwym wypadkiem  przy pracy  

Nieszczęśliwym wypadkiem 
zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym  
przyczyną naturalną 

Jednorazowe świadczenie dla dziecka (osierocenie) 

    
210 000 

150 000 
150 000 

90 000 
40 000 
30 000 

6 000  

 
280 000 

200 000 
200 000 

120 000 
50 000 
40 000 

6 000 

 
350 000 

250 000 
250 000 

150 000 
60 000 
50 000 

4 000 

Śmierć małżonka (świadczenie łączne): 

wskutek nieszczęśliwego wypadku 

 naturalna 

 
31 500 

11 000 

 
32 000 

12 000 

 
40 000 

14 000 

Śmierć dziecka 8 000 8 000 5 000 

Śmierć rodzica/rodziców małżonka spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem 

Śmierć rodzica/rodziców małżonka 

4 600 
2 100 

5 600 
2 500 

4 600 
2 100 

Urodzenie dziecka 
Urodzenie martwego dziecka 

1 600 
3 840 

2 000 
4 000 

500 
1 000 

Trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem (za 1%) 

Trwały uszczerbek spowodowany zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym  

420 

400 

500  

450 

800 

600 

Wystąpienie ciężkiej choroby ubezpieczonego:  anemia aplastyczna, bąblowiec mózgu, 
chirurgiczne leczenie choroby naczyń wieńcowych- by pass, choroba Creuzfelda-Jakoba, masywny zator 

tętnicy płucnej leczony operacyjnie, niewydolność nerek, nowotwór złośliwy, odkleszczowe wirusowe 
zapalenie mózgu, ropień mózgu, sepsa, tężec, udar, wścieklizna, zakażenie wirusem HIV, zawał serca, 

zgorzel gazowa, oparzenia, transplantacja organów, utrata wzroku, oponiak, choroba Parkinsona  

4 000 8 000 12 000 

Wystąpienie ciężkiej choroby małżonka ubezpieczonego: analogiczne jak u pracownika 2 000 3 000 4 000 

Operacja chirurgiczna ubezpieczonego 
1 klasa  
2 klasa  

3 klasa  
4 klasa  

5 klasa 

 
4 000 
2 000 
1 200 

400 

200 

 
5 000 
2 500 
1 500 

500 
250 

 
8 000 
4 000 
2 000 

800 
400 

Niezdolność ubezpieczonego do pracy i samodzielnej egzystencji  20 000 20 000 30 000 

Leczenie szpitalne ubezpieczonego (przy chorobie minimum 2-dniowy pobyt) 

spowodowane wypadkiem komunikacyjnym do 14 dni/od 15 do 90 dnia 

spowodowane wypadkiem przy pracy do 14 dni/od 15 do 90 dnia 

spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem do 14 dni/od 15 do 90 dnia 

spowodowane zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym  

spowodowane choroba,  

OIT - jednorazowe świadczenie 

rekonwalescencja (za dzień zwolnienia lekarskiego – do 30 dni) po pobycie w szpitalu min. 14 dni 

 

360/60 

360/60 

240/60 

240/60 

60 

600 

30 

 

420/70 

420/70 

280/70 

280/70 

70 

700 

30,10 

 

600/100 

600/100 

400/100 

400/100 

100 

1000 

40 

Karta apteczna – prawo do bezpłatnego odbioru produktów we wskazanych aptekach 200 300 300 

Leczenie specjalistyczne (chemioterapia, radioterapia, terapia interferonem wszczepienie 
kardiowertera/defibrylatora, wszczepienie rozrusznika serca, ablacja) 

- 3 000 5 000 

Składka za ubezpieczenie ochronne dla Pracownika  47,00 zł  60,00 zł  68,00 zł 



 

II. Ubezpieczenie zdrowotne 

Do ubezpieczenia zdrowotnego mogą przystąpić pracownicy, małżonkowie, partnerzy życiowi bez względu na wiek oraz dzieci 
pracowników, które nie ukończyły 18 lat lub – jeśli studiują – 25 lat. Współubezpieczeni przystępują w ramach pakietów: partnerskiego 
lub rodzinnego. 

• Ubezpieczenie zdrowotne to bezpłatny, nielimitowany dostęp do sieci ponad 1800 prywatnych placówek medycznych na terenie 
całego Kraju. Lista placówek medycznych znajduje się na stronie: www.pzu.pl 

• Nielimitowany dostęp do specjalistów. W zakresie Standard są to: alergolog, anestezjolog, chirurg ogólny, chirurg onkolog, 
dermatolog, diabetolog, endokrynolog, gastrolog, ginekolog, hematolog, kardiolog, nefrolog, neurolog, okulista, onkolog, ortopeda, 
otolaryngolog, pulmonolog, reumatolog, urolog 

• Do lekarzy specjalistów umawiamy się bez skierowań i z zagwarantowanym terminem wizyty maksymalnie do 5 dni roboczych 
• Oferta obejmuje usługę refundacji – zwrot kosztów usługi medycznej w przypadku gdy ubezpieczony skorzysta z placówki, która nie 

współpracuje z PZU. Wielkości zwracanych kwot znajdują się w „Cenniku świadczeń zdrowotnych” na stronie PZU. 
• Oferta obejmuje trzy warianty różniące się zakresem 

 
 

Wariant Standard Komfort Komfort Plus 

Dostęp do lekarzy 20 specjalizacji 

25 specjalizacji 
W tym lekarz rodzinny, pediatra, 

internista, hepatolog, audiolog 

30 specjalizacji 
W tym lekarz chorób zakaźnych, 
neurochirurg, radiolog, wenerolog, 

psychiatra 

Wizyty domowe - 2/rok 4/rok 

Szczepienia ochronne - Przeciwko grypie i tężcowi Przeciwko grypie i tężcowi 

Rehabilitacja - 10 zabiegów/rok 30 zabiegów/rok 

Badania diagnostyczne 
44 badań i 28 zabiegów 

bezpłatnych i 111 ze zniżką 15% 
167 badań i 29 zabiegów 

bezpłatnych i 131 ze zniżką 15% 
288 badań i 30 zabiegów 

bezpłatnych 

 

Składki za ubezpieczenie zdrowotne 

Zakres ubezpieczenia Standard Komfort Komfort Plus 

Pakiet indywidualny 24,10zł  55,60zł 77,20zł 

Pakiet partnerski (pracownik plus jedna wskazana osoba) 47,95zł 110,95zł 154,15zł 

Pakiet rodzinny (pracownik plus współmałżonek i wszystkie dzieci) 71,80zł 166,30zł 231,10 zł 

Szczegółowe informacje o poszczególnych zakresach znajdują się w załączonych broszurach dostępnych na stronach 
Sekcji Spraw Socjalno-Bytowych pracowników w zakładce: UBEZPIECZENIE 

 

Na wizytę u lekarza umawiamy za pośrednictwem: 

- całodobowej infolinii pod nr 801 405 905 lub 22 505 15 48 

- na platformie: https://moje.pzu.pl 

 
Refundacja kosztów leczenia  

Refundacja jest to możliwość korzystania z usług medycznych w dowolnej placówce medycznej, u dowolnie wybranego 
lekarza na terenie całego kraju. Także takich, z którymi PZU nie ma podpisanej umowy. Dzięki refundacji następuje zwrot 
kosztów wizyt lekarskich i badań o ile mieszczą się w wybranym zakresie ubezpieczenia. Zwrot kosztów następuje w kwocie 
określonej w „Cenniku świadczeń zdrowotnych” na stronach PZU.  
Jak to działa 
Pracownik, który korzysta z prywatnej placówki spoza dostępnych placówek sieci PZU płaci za wizytę i bierze rachunek/fakturę,  
która zawiera: imię i nazwisko, nazwę oraz ilość wykonanych świadczeń, cenę świadczeń, datę usługi. Fakturę wraz 
z formularzem zgłoszeniowym (do pobrania ze strony www.pzu.pl) oraz kopię skierowania lekarskiego na badania USG, RTG, 
EMG, EEG i innych można przesłać na zwroty_refundacje@pzu.pl lub pocztą na adres: ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa 
z dopiskiem „Refundacja” lub wypełnić formularz na platformie mojePZU.  

 

Kontakt: 
Anna Drumblewska Kancelaria Brokerska CERES  anna@kbceres.pl  663 572 727 

Monika Rybaczek PZU Życie SA mrybacze@pzu.pl 607 319 229 
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