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  Rodzaj świadczenia 

Oferta PZU Życie SA 

wariant I wariant II 

1 Zgon ubezpieczonego 50 000,00 zł 60 000,00 zł 

2 
Zgon ubezpieczonego wskutek zawału serca/ wylewu krwi do mózgu/ udaru mózgu/ krwotoku 
śródmózgowego 

75 000,00 zł 80 000,00 zł 

3 Zgon ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku 100 000,00 zł 120 000,00 zł 

4 Zgon ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku przy pracy 150 000,00 zł 172 000,00 zł 

5 Zgon ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego 150 000,00 zł 168 000,00 zł 

6 Zgon ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego przy pracy 200 000,00 zł 220 000,00 zł 

7 Osierocenie dziecka przez ubezpieczonego 4 000,00 zł 4 500,00 zł 

8 Trwała niezdolność ubezpieczonego do pracy  10 000,00 zł 10 000,00 zł 

9 
Trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku (za każdy 1 % 
uszczerbku) 

450,40 zł 552,00 zł 

10 
Trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego wskutek zawału serca/ wylewu krwi do mózgu/ 
udaru mózgu/ krwotoku śródmózgowego (za każdy 1 % uszczerbku) 

400,00 zł 400,00 zł 

11 Zgon małżonka/partnera życiowego ubezpieczonego 12 000,00 zł 15 040,00 zł 

12 Zgon małżonka/partnera życiowego ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku 22 000,00 zł 30 000,00 zł 

13 Zgon dziecka ubezpieczonego 3 000,00 zł 3 500,00 zł 

14 Zgon rodziców lub teściów ubezpieczonego/rodziców partnera życiowego 2 500,00 zł 3 000,00 zł 

15 Urodzenie się dziecka ubezpieczonemu 1 600,00 zł 500,00 zł 

16 Urodzenie się martwego dziecka ubezpieczonemu 3 200,00 zł 1 000,00 zł 

17 Ciężka choroba ubezpieczonego 3 000,00 zł 4 000,00 zł 

18 Leczenie specjalistyczne ubezpieczonego 2 000,00 zł 3 000,00 zł 

19 Operacje chirurgiczne ubezpieczonego (5 klas operacji) 
350/700/2100/ 

3500/7000 
400/800/2400/ 

4000/8000 

20 

Pobyt ubezpieczonego w szpitalu spowodowany:   

- chorobą (za dzień) 60,00 zł 65,00 zł 

- nieszczęśliwym wypadkiem (od 1 do 14 dnia/powyżej 15 dni) 136,80 zł/ 60 zł 143,00 zł/65 zł 

- nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym (od 1 do 14 dnia/powyżej 15 dni) 160,80 zł/60 zł 180,70 zł/65 zł 

- nieszczęśliwym wypadkiem przy pracy (od 1 do 14 dnia/powyżej 15 dni) 166,80 zł/60 zł 183,30 zł/65 zł 

- nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym przy pracy (od 1 do 14 dnia/powyżej 15 dni) 190,80 zł/60 zł 221,00 zł/65 zł 

- zawałem serca/ krwotokiem śródmózgowym (od 1 do 14 dnia/powyżej 15 dni) 84,00 zł/60 zł 84,50 zł/65 zł 

- rekonwalescencja ubezpieczonego (za dzień) 30,00 zł 35,10 zł 

- pobyt na Oddziale Intensywnej Terapii/Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej (jednorazowo) 600,00 zł 650,00 zł 

21 Karta apteczna 200,00 zł 300,00 zł 

składka miesięczna 56,50 zł 62,10 zł 
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KTO MOŻE PRZYSTĄPIĆ DO UBEZPIECZENIA? 

 Pracownik Politechniki Białostockiej – w wieku od 16 do 80 roku życia (odpowiedzialność 
ubezpieczyciela wygasa w rocznicę polisy przypadającą w roku kalendarzowym, w którym ubezpieczony kończy 81 lat). 

 Współmałżonek/Partner życiowy pracownika – w wieku od 18 do 69 roku życia (odpowiedzialność ubezpieczyciela 
wygasa w rocznicę polisy przypadającą w roku kalendarzowym, w którym ubezpieczony kończy 70 lat). 
Partner życiowy - osoba nie będącą w formalnym związku małżeńskim, pozostającą z ubezpieczonym podstawowym - 
również nie będącym w formalnym związku małżeńskim - we wspólnym pożyciu. Partner życiowy nie może być 
spokrewniony z ubezpieczonym podstawowym. Ubezpieczony podstawowy może wskazać partnera życiowego 
wyłącznie raz w danym roku polisowym. Wskazanie partnera życiowego musi zostać dokonane w formie pisemnej na 
deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia. 

 Pełnoletnie dziecko pracownika – w wieku od 18 do 69 roku życia. 

 Osoby dotychczas nieubezpieczone, przystępujące do tego programu nie mogą przebywać na zwolnieniu lekarskim, w 
szpitalu, hospicjum, placówce dla przewlekle chorych oraz nie mogą być uznane za niezdolne do pracy orzeczeniem 
właściwego organu według przepisów o ubezpieczeniu społecznym.  

 Każda osoba przystępuje do dowolnie wybranego wariantu ubezpieczenia. 

 Do ubezpieczenia może przystąpić osoba przebywająca na stałe poza granicami kraju – pod warunkiem podpisania 
deklaracji przystąpienia.  

 
KARENCJE – CZASOWE OGRANICZENIA OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ 
 Osoby aktualnie ubezpieczone – brak karencji na pełen zakres ubezpieczenia pod warunkiem zachowania ciągłości w 
opłacie składek. 

 Pracownicy, współmałżonkowie oraz pełnoletnie dzieci pracowników, którzy nie byli ubezpieczeni, a którzy przystąpią 
do ubezpieczenia w ciągu 3 pierwszych miesięcy od daty wdrożenia programu – brak karencji na zgony, urodzenia, 
osierocenie, trwałe uszczerbki 
 Pozostałe karencje wynoszą odpowiednio: 
- ciężka choroba oraz leczenie specjalistyczne – 90 dni,  
- operacje chirurgiczne - 180 dni,  
- leczenie szpitalne - 30 dni. 

 

 Partnerzy życiowi pracowników – wszystkie karencje zgodnie z OWU: 
- urodzenie dziecka – 9 miesięcy,  
- zgony – 6 miesięcy,  
- ciężka choroba oraz leczenie specjalistyczne – 90 dni,  
- operacje chirurgiczne - 180 dni,  
- leczenie szpitalne - 30 dni. 

 
 

LECZENIE SZPITALNE 
Minimalny okres pobytu w szpitalu uprawniający do otrzymania świadczenia to 2 dni. 
Ochroną ubezpieczeniową objęty jest pobyt ubezpieczonego w szpitalu na całym świecie.  
 
KARTA APTECZNA 
Wydawana wraz z wypłatą świadczenia za pobyt w szpitalu, max. 3 razy w roku polisowym 

 

CIĘŻKA CHOROBA 
Katalog obejmuje: 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. 
 

LECZENIE SPECJALISTYCZNE 
Chemioterapia lub radioterapia, terapia interferonowa, wszczepienie kardiowertera/defibrylatora, wszczepienie 
rozrusznika serca, ablacja. 
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KORZYŚCI DODATKOWE 

 PZU Życie SA oferuje uczestnikom programu ubezpieczenia nieodpłatne Karty Członkowskie Klubu PZU Pomoc w Życiu. 
„Klubu PZU Pomoc w Życiu” jest programem oferującym uczestnikom możliwość korzystania ze zniżek na towary i 
usługi oferowane przez firmy współpracujące z PZU Pomoc, Szczegóły na stronie www.pzu.pl/klub-pzu-pomoc-w-zyciu  

 Możliwość wygenerowania indywidualnego potwierdzenia ubezpieczenia 

 
OBSŁUGA UMOWY UBEZPIECZENIA I ŚWIADCZEŃ 

 Dział Spraw Personalnych: 

Pani Ewa Janczewska, tel. 85 746 97 66, e-mail: e.janczewska@pb.edu.pl   

Pani Iwona Zasowska, tel. 85 746 90 23, e-mail: i.zasowska@pb.edu.pl  

 Możliwość zgłaszania świadczeń drogą elektroniczną poprzez www.pzu.pl  

 

Niniejsza ulotka została przygotowana w oparciu o ogólne warunki grupowego ubezpieczenia typ P Plus. Szczegółowe zasady 
warunków ubezpieczenia, w szczególności dotyczące definicji zdarzeń objętych ochroną, zakresu odpowiedzialności, wypłaty 
świadczeń określają ogólne warunki ubezpieczenia (załączone do korespondencji dystrybuowanej razem z niniejszą ulotką). 
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