Pakiet Podstawowy
Propozycja ubezpieczenia na życie typ P Plus wraz z opieką medyczną w zakresie Intro dla pracowników,
ich małżonków, partnerów życiowych i pełnoletnich dzieci.
ŚWIADCZENIE
ZAKRES UBEZPIECZENIA

WARIANT I

WARIANT II

WARIANT III

WARIANT IV

• wypadkiem komunikacyjnym w pracy

200 000 zł

372 000 zł

426 000 zł

480 000 zł

• wypadkiem komunikacyjnym

140 000 zł

242 000 zł

276 000 zł

320 000 zł

• wypadkiem w pracy

140 000 zł

242 000 zł

276 000 zł

320 000 zł

• nieszczęśliwym wypadkiem

80 000 zł

112 000 zł

126 000 zł

160 000 zł

Świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego spowodowanej*:

76 000 zł

100 000 zł

110 000 zł

140 000 zł

Śmierć ubezpieczonego

• zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym

38 000 zł

56 000 zł

63 000 zł

80 000 zł

Świadczenia dla dziecka – osierocenie

6 000 zł

6 000 zł

6 750 zł

7 000 zł

• śmierć małżonka / partnera życiowego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem

34 000 zł

40 000 zł

45 000 zł

55 000 zł

• śmierć małżonka / partnera życiowego

14 000 zł

20 000 zł

22 500 zł

25 000 zł

• śmierć dziecka spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem (bez względu na wiek dziecka)

7 000 zł

12 000 zł

12 875 zł

10 000 zł

• śmierć dziecka (bez względu na wiek dziecka)

4 400 zł

7 000 zł

7 875 zł

5 000 zł

• śmierć rodziców spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem

5 000 zł

7 000 zł

7 500 zł

9 000 zł

• śmierć rodziców

2 800 zł

3 000 zł

3 375 zł

3 500 zł

• śmierć rodziców małżonka / partnera życiowego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem

5 000 zł

7 000 zł

7 500 zł

9 000 zł

• śmierć rodziców małżonka / partnera życiowego

2 800 zł

3 000 zł

3 375 zł

3 500 zł

• urodzenie dziecka

1 400 zł

2 000 zł

2 250 zł

500 zł

• urodzenie martwego dziecka

2 800 zł

4 000 zł

4 500 zł

1 000 zł

58 000 zł

70 000 zł

78 750 zł

80 000 zł

Świadczenia z tytułu śmierci współubezpieczonych:

Urodzenie:

Świadczenia zdrowotne:
• trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem – 100%
• trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem – 1%

580 zł

700 zł

787,50 zł

800 zł

• trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany zawałem serca lub krwotokiem
śródmózgowym – 100%

58 000 zł

60 000 zł

78 750 zł

80 000 zł

• trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany zawałem serca lub krwotokiem
śródmózgowym – 1%

580 zł

600 zł

787,50 zł

800 zł

6 500 zł

--

--

--

• wystąpienie ciężkiej choroby ubezpieczonego (wariant podstawowy plus)
• wystąpienie ciężkiej choroby ubezpieczonego (wariant rozszerzony plus)

--

8 000 zł

12 000 zł

15 000 zł

5 000 zł

--

--

--

--

5 000 zł

5 000 zł

5 000 zł

I klasa (100% sumy ubezpieczenia)

10 000 zł

10 000 zł

12 000 zł

12 000 zł

II klasa (50% sumy ubezpieczenia)

5 000 zł

5 000 zł

6 000 zł

6 000 zł

III klasa (30% sumy ubezpieczenia)

3 000 zł

3 000 zł

3 600 zł

3 600 zł

IV klasa (10% sumy ubezpieczenia)

1 000 zł

1 000 zł

1 200 zł

1 200 zł

• wystąpienie ciężkiej choroby u małżonka ubezpieczonego (wariant podstawowy)
• wystąpienie ciężkiej choroby u małżonka ubezpieczonego (wariant podstawowy plus)
• operacja chirurgiczna

V klasa (5% sumy ubezpieczenia)
• niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji

500 zł

500 zł

600 zł

600 zł

18 000 zł

40 000 zł

55 000 zł

60 000 zł

• leczenie szpitalne – za 1 dzień pobytu w szpitalu, który trwał min. т dni (spowodowany chorobą) albo 1 dzień (spowodowany NW)*
wypadkiem komunikacyjnym w pracy (za pierwsze 14 dni pierwszego pobytu)

350 zł

510 zł

630 zł

700 zł

wypadkiem komunikacyjnym (za pierwsze 14 dni pierwszego pobytu)

280 zł

425 zł

495 zł

550 zł

wypadkiem przy pracy (za pierwsze 14 dni pierwszego pobytu)

280 zł

425 zł

495 zł

550 zł

zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym (za pierwsze 14 dni pierwszego
pobytu)

210 zł

340 zł

360 zł

400 zł

nieszczęśliwym wypadkiem (za pierwsze 14 dni pierwszego pobytu)

210 zł

340 zł

360 zł

400 zł
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ŚWIADCZENIE
ZAKRES UBEZPIECZENIA

WARIANT I

WARIANT II

WARIANT III

WARIANT IV

chorobą

70 zł

85 zł

90 zł

100 zł

nieszczęśliwym wypadkiem (od 15. dnia pierwszego pobytu)

70 zł

85 zł

90 zł

100 zł

• pobyt na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii (min. 48h) – jednorazowe
świadczenie

700 zł

850 zł

900 zł

1 000 zł

• rekonwalescencja – za każdy dzień zwolnienia lekarskiego (maksymalnie za 30 dni
po minimum 14-dniowym pobycie w szpitalu)

35 zł

42,50 zł

45 zł

50 zł

• leczenie szpitalne poza terytorium Polski
• karta apteczna – prawo do odbioru w aptece produktów o wartości:
• leczenie specjalistyczne
Prawo do indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia
Opieka Medyczna, zakres INTRO

SKŁADKA MIESIĘCZNA ZA OSOBĘ

Tak

Tak

Tak

Tak

200 zł

300 zł

300 zł

300 zł

3 000 zł

6 000 zł

6 000 zł

6 000 zł

Gwarancja
kontynuacji
typ A

Gwarancja
kontynuacji
typ A

Gwarancja
kontynuacji
typ A

Gwarancja
kontynuacji
typ A

TAK

TAK

TAK

TAK

93,50 zł

116,25 zł

131 zł

133 zł

* Kwota świadczenia jest skumulowaną wysokością świadczeń wynikających z OWU, wypłacaną w przypadku zajścia danego zdarzenia.
Umowa gwarantuje indywidualne kontynuowanie ubezpieczenia na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia indywidualnie kontynuowanego,
kod warunków PTKP51.

Zakres Intro Opieki medycznej

Serwis mojePZU
Serwis mojePZU to platforma pełna korzyści, gdzie możesz:

50% zniżki na konsultacje lekarskie
do 19 specjalistów (bez skierowania).

umówić wizytę w dogodnym terminie, a także odwołać ją,

20% zniżki na badania diagnostyczne,
ultrasonograficzne oraz stomatologię zachowawczą.

zobaczyć, które placówki współpracującą z PZU Zdrowie,
skorzystać z wywiadu medycznego,

Możliwość leczenia w prywatnych placówkach
medycznych sieci PZU Zdrowie w blisko
600 miastach w Polsce (także powiatowych).

sprawdzić zakres swojego ubezpieczenia,
sprawdzić jak przygotować się do badania.

Wsparcie infolinii czynnej 24/7.

Umawianie wizyty – jak to działa
Wizytę u lekarza lub badanie możesz umówić za pośrednictwem:
Serwisu mojePZU: na stronie moje.pzu.pl
lub w aplikacji mobilnej mojePZU
(pobierz ją z App Store lub Google Play),

Poznaj Serwis mojePZU – moje.pzu.pl

Dzięki mojePZU możesz
samodzielnie umawiać
i odwoływać wizyty i badania.

całodobowej infolinii PZU Zdrowie
czynnej 7 dni w tygodniu – pod numerem
801 405 905 lub 22 56 65 666
(opłata zgodna z taryfą operatora).

Wsparcie techniczne

moje@pzu.pl

infolinia: 801 102 007 (opłata zgodna z taryfą
operatora)

5

Zakres ciężkich chorób oraz leczenia specjalistycznego

NAZWA UBEZPIECZENIA

WYKAZ CHORÓB / PROCEDUR MEDYCZNYCH

Ciężkie choroby ubezpieczonego w wariancie
podstawowym plus

anemia aplastyczna (niedokrwistość aplastyczna), bąblowiec mózgu, chirurgiczne
leczenie choroby niedokrwiennej serca (by-pass), choroba Creutzfeldta-Jakoba, zator
tętnicy płucnej, przewlekła niewydolność nerek, nowotwór złośliwy, kleszczowe zapalenie
mózgu, ropień mózgu, sepsa (posocznica), tężec, udar mózgu z trwałym ubytkiem
neurologicznym, wścieklizna, zakażenie wirusem HIV zawodowe, zakażenie wirusem
HIV w wyniku transfuzji krwi wykonanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej u osoby
niechorującej na hemofilię, zawał serca, zgorzel gazowa, bakteryjne zapalenie mózgu lub
opon mózgowo-rdzeniowych, bakteryjne zapalenie wsierdzia, neuroborelioza, chirurgiczne
leczenie choroby aorty brzusznej, chirurgiczne leczenie choroby aorty piersiowej, choroba
Huntingtona, choroba neuronu ruchowego (stwardnienie zanikowe boczne), gruźlica,
schyłkowa niewydolność wątroby, stwardnienie rozsiane, utrata kończyny, całkowita utrata
słuchu w obu uszach, chirurgiczne leczenie zastawkowej wady serca, zakażona martwica
trzustki

Ciężkie choroby ubezpieczonego w wariancie
rozszerzonym plus

anemia aplastyczna (niedokrwistość aplastyczna), bąblowiec mózgu, chirurgiczne
leczenie choroby niedokrwiennej serca (by-pass), choroba Creutzfeldta-Jakoba, zator
tętnicy płucnej, przewlekła niewydolność nerek, nowotwór złośliwy, kleszczowe zapalenie
mózgu, ropień mózgu, sepsa (posocznica), tężec, udar mózgu z trwałym ubytkiem
neurologicznym, wścieklizna, zakażenie wirusem HIV zawodowe, zakażenie wirusem
HIV w wyniku transfuzji krwi wykonanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej u osoby
niechorującej na hemofilię, zawał serca, zgorzel gazowa, bakteryjne zapalenie mózgu lub
opon mózgowo-rdzeniowych, bakteryjne zapalenie wsierdzia, neuroborelioza, chirurgiczne
leczenie choroby aorty brzusznej, chirurgiczne leczenie choroby aorty piersiowej, choroba
Huntingtona, choroba neuronu ruchowego (stwardnienie zanikowe boczne), gruźlica,
schyłkowa niewydolność wątroby, stwardnienie rozsiane, utrata kończyny, całkowita utrata
słuchu w obu uszach, chirurgiczne leczenie zastawkowej wady serca, zakażona martwica
trzustki, choroba Parkinsona, ciężkie oparzenie, niezłośliwy guz mózgu, transplantacja,
całkowita utrata wzroku w obydwu oczach

Ciężkie choroby małżonka w wariancie podstawowym

anemia aplastyczna (niedokrwistość aplastyczna), bąblowiec mózgu, chirurgiczne leczenie
choroby niedokrwiennej serca (by-pass), choroba Creutzfeldta-Jakoba, zator tętnicy
płucnej, przewlekła niewydolność nerek, nowotwór złośliwy, kleszczowe zapalenie mózgu,
ropień mózgu, sepsa (posocznica), tężec, udar mózgu z trwałym ubytkiem neurologicznym,
wścieklizna, zakażenie wirusem HIV zawodowe, zakażenie wirusem HIV w wyniku transfuzji
krwi wykonanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej u osoby niechorującej na
hemofilię, zawał serca, zgorzel gazowa

Ciężkie choroby małżonka w wariancie podstawowym
plus

anemia aplastyczna (niedokrwistość aplastyczna), bąblowiec mózgu, chirurgiczne
leczenie choroby niedokrwiennej serca (by-pass), choroba Creutzfeldta-Jakoba, zator
tętnicy płucnej, przewlekła niewydolność nerek, nowotwór złośliwy, kleszczowe zapalenie
mózgu, ropień mózgu, sepsa (posocznica), tężec, udar mózgu z trwałym ubytkiem
neurologicznym, wścieklizna, zakażenie wirusem HIV zawodowe, zakażenie wirusem
HIV w wyniku transfuzji krwi wykonanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej u osoby
niechorującej na hemofilię, zawał serca, zgorzel gazowa, bakteryjne zapalenie mózgu lub
opon mózgowo-rdzeniowych, bakteryjne zapalenie wsierdzia, neuroborelioza, chirurgiczne
leczenie choroby aorty brzusznej, chirurgiczne leczenie choroby aorty piersiowej, choroba
Huntingtona, choroba neuronu ruchowego (stwardnienie zanikowe boczne), gruźlica,
schyłkowa niewydolność wątroby, stwardnienie rozsiane, utrata kończyny, całkowita utrata
słuchu w obu uszach, chirurgiczne leczenie zastawkowej wady serca, zakażona martwica
trzustki

Leczenie specjalistyczne

ablacja, chemioterapia, radioterapia, radioterapia metodą Gamma Knife lub Cyber
Knife, terapia interferonowa, dializoterpia, terapia radiojodem nienowotworowych
chorób tarczycy, wszczepienie kardiowertera-defibrylatora, wszczepienie stymulatora
resynchronizującego, wszczepienie stymulatora serca (rozrusznika)

801 102 102 pzu.pl
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