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Op ata!zgodna!z!taryf"!operatora

Pakiet

Ochrona dla Dziecka

Propozycja rozszerzenia ochrony

ubezpieczeniowej

tylko dla Pracowników, posiadaj"cych
ubezpieczenie P Plus w PZU #ycie SA

Aby przyst!pi" do ubezpieczenia nale#y wype$ni" deklaracj% 
przyst!pienia - wype$nia ubezpieczony podstawowy - rodzic, 

którego dzieci maj! by" obj%te ochron!, a nast%pnie terminowo 
op$aci" sk$adk%. Na dzie& 01.11.2022 r., 01.12.2022 r. oraz 

01.01.2023 r. nie ma zastosowania karencja.  W kolejnych 

miesi!cach karencja wynosi 90 dni.

Korzy$ci!z!proponowanej!oferty
Szersze zabezpieczenie finansowe pracowników
na wypadek nieprzewidzianych zdarze& losowych.

Je'li dziecko trafi do szpitala z powodu wypadku lub 

choroby, rodzic otrzyma $wiadczenie za ka#dy dzie& jego

hospitalizacji. (rodki te mog! np. pomóc pokry" koszty 

dojazdów do szpitala.

W razie uszczerbku na zdrowiu albo ci%&kiej choroby 

dziecka (np. nowotworu z o$liwego, neuroboreliozy, 

sepsy) rodzic otrzyma $rodki, które mo#e przeznaczy" na 

dowolny cel, np. na dodatkowe konsultacje lekarskie.

Zakres ochrony

ZDARZENIE

Wyst"pienie ci%&kiej choroby dziecka

26 jednostek chorobowych
5 000 z$

Leczenie szpitalne dziecka

• za dzie& pobytu w szpitalu spowodowanego chorob! (pobyt musi trwa" min. 4 dni)
25 z$

• za dzie& pobytu w szpitalu spowodowanego nieszcz%'liwym
wypadkiem(za pierwsze 14 dni pierwszego pobytu, pobyt musi trwa"
min. 4 dni)

50 z$

• za dzie& pobytu w szpitalu spowodowanego nieszcz%'liwym wypadkiem(od 15.

dnia pierwszego pobytu) 25 z$

Uszczerbek na zdrowiu dziecka spowodowany nieszcz%$liwym wypadkiem
odpowiedni procent sumy ubezpieczenia (10 000 z$)

w zale#no'ciod rodzaju uszczerbku

� zgodnie z OWU

'mier( dziecka 10 000 z$

SK)ADKA MIESI*CZNA ZA WSZYSTKIE DZIECI UBEZPIECZONEGO 16 z 

Wi%cej szczegó$ów znajdziecie Pa&stwo w ogólnych warunkach ubezpieczenia grupowego typ P Plus i ubezpiecze&

dodatkowych.

Katalog!ci%&kich!chorób!dziecka (26 jednostek 

chorobowych): bakteryjne zapalenie wsierdzia, ca$kowita 

utrata s$uchu w co najmniej jednym uchu, ca$kowita utrata 

wzroku w co najmniej jednym oku, ci%#kie oparzenie, choroba 

Le'niowskiego-Crohna, cukrzyca typu 1, dystrofia mi%'niowa, 

nagminne pora#enie dzieci%ce *choroba Heinego-Medina), 

neuroborelioza, niedokrwisto'" aplastyczna, niedokrwisto'" 

hemolityczna, niez$o'liwy guz mózgu, nowotwór z$o'liwy, 

parali# ko&czyn wskutek uszkodzenia rdzenia kr%gowego, 

przewlek$a niewydolno'" nerek, schy$kowa niewydolno'" 

w!troby, sepsa *posocznica), 'pi!czka, t%#ec, tocze& 

rumieniowaty uk$adowy, transplantacja, utrata ko&czyny, 

w'cieklizna, zaka#enie wirusem IV w wyniku transfuzji, 

zapalenie mózgu, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.


