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Op ata!zgodna!z!taryf"!operatora 

Pakiet Wsparcie na Wypadek 

Nowotworu 

 

 

Propozycja rozszerzenia 
ochrony ubezpieczeniowej dla 
Pracowników i ich rodzin 
 
Do ubezpieczenia mog! przyst!pi" pracownicy, ich 
ma#$onkowie i partnerzy $yciowi oraz pe#noletnie dzieci, którzy 
posiadaj! ubezpieczenie grupowe typ P Plus w PZU %ycie SA. 
Aby przyst!pi" do ubezpieczenia nale$y wype#ni" specjaln! 
deklaracj& przyst!pienia w formie papierowej a nast&pnie 
terminowo op#aci" sk#adk&. 

Karencje 

Po przyst!pieniu do ubezpieczenia wyst&puje okres, w którym 
sk#adka jest ju$ op#acana, ale nie ponosimy jeszcze 
odpowiedzialno'ci za niektóre zdarzenia ubezpieczeniowe. 
Ten okres nazywamy karencj!.  

Karencje w pakiecie dodatkowym Wsparcie na wypadek nowotworu: 

· 90 dni: zdiagnozowanie nowotworu z#o'liwego, 
zdiagnozowanie nowotworu z#o'liwego we wczesnym 
stadium, wyst!pienie ci&$kiej choroby, specjalistyczne 
leczenie 

 

 

 

Korzy#ci!z!proponowanej!oferty 
 

Szersze zabezpieczenie finansowe pracowników na 

wypadek nieprzewidzianych zdarze( losowych. 

W razie zdiagnozowania nowotworu z o#liwego 

ubezpieczony otrzyma #rodki, które mo$e 

przeznaczy" na dowolny cel, np. na dodatkowe 

konsultacje lekarskie czy nierefundowan! terapi& 

farmakologiczn!. 

Wyp acamy!#wiadczenie!nie tylko za zdiagnozowanie 

nowotworu, lecz tak$e m.in. za!chemioterapi$!albo!
radioterapi$!(zgodnie z OWU i postanowieniami 

dodatkowymi). 

Zapewniamy równie$ wsparcie finansowe w razie 

diagnozy nowotworu z o#liwego we wczesnym 

stadium, tzw. in situ )na podstawie postanowie( 
dodatkowych).) 

        Zakres ochrony 
 

ZDARZENIE WARIANT II 

Zdiagnozowanie!nowotworu!z o#liwego: 42 000 z# 

�  do 45. roku $ycia 42 000 z# 

� od 46. do 55. roku $ycia 18 000 z# 

� od 56. do 70. roku $ycia 6 000 z# 

Zdiagnozowanie!nowotworu!z o#liwego!we!wczesnym!stadium 1 000 z# 

Wyst"pienie!ci$%kiej!choroby 

zawa# serca, udar mózgu z trwa#ym ubytkiem neurologicznym, chirurgiczne leczenie choroby niedokrwiennej 
serca (by-pass), choroba Creutzfeldta-Jakoba, zator t&tnicy p#ucnej, przewlek#a niewydolno'" nerek, 
kleszczowe zapalenie mózgu, sepsa )posocznica*, t&$ec, w'cieklizna, anemia aplastyczna, b!blowiec mózgu, 
ropie( mózgu, zaka$enie wirusem HIV w wyniku transfuzji, zaka$enie wirusem HIV zawodowe, zgorzel gazowa  

1 000 z# 

Specjalistyczne leczenie 

chemioterapia, radioterapia, radioterapia Gamma Knife lub Cyber Knife 
6 000 z# 

Specjalistyczne leczenie 

ablacja, dializoterapia, terapia interferonowa, terapia radiojodem 

nienowotworowych chorób tarczycy, wszczepienie kardiowertera-defibrylatora, wszczepienie stymulatora 

serca )rozrusznika*, wszczepienie stymulatora resynchronizuj!cego  

1 000 z# 

SK&ADKA!MIESI'CZNA!ZA!OSOB' 17!z  

Kwota 'wiadczenia jest skumulowan! wysoko'ci! 'wiadcze(, które wynikaj! z ogólnych warunków ubezpieczenia )OWU*oraz z dodatkowych postanowie( do umowy, 
wyp#acan! w razie zaj'cia danego zdarzenia. 

 

  Wi&cej szczegó#ów znajdziecie Pa(stwo w ogólnych warunkach ubezpieczenia grupowego typ P Plus i ubezpiecze( dodatkowych. 

 

 

 

  


