
 

Propozycja grupowego ubezpieczenia pracowniczego P Plus           

dla pracowników, współmałżonków, pełnoletnich dzieci i partnerów życiowych 

 Uniwersytetu Warszawskiego 
ZAKRES UBEZPIECZENIA 

I. Świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego* Propozycja 

Śmierć ubezpieczonego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym przy pracy 126 000 

Śmierć ubezpieczonego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym 91 000 

Śmierć ubezpieczonego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem przy pracy 91 000 

Śmierć ubezpieczonego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem 56 000 

Śmierć spowodowana zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym 45 500 

Śmierć ubezpieczonego spowodowana przyczyną naturalną (chorobą) 28 000 

Jednorazowe świadczenie dla dziecka (osierocenie) 3 400 

II. Świadczenia z tytułu zgonu współubezpieczonych:  

Śmierć małżonka wskutek nieszczęśliwego wypadku* 15 750 

Śmierć małżonka  8 750 

Śmierć dziecka 2 450 

Śmierć rodziców i rodziców małżonka 1 750 

III.  Urodzenie  

Urodzenie dziecka 700 

Urodzenie martwego dziecka 1 400 

IV. Świadczenia zdrowotne  

Uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem – za 1% t. u.  350 

Uszczerbek na zdrowiu spowodowany zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym – za 1% t.u. 280 

Wystąpienie ciężkiej choroby ubezpieczonego  
zawał serca, chirurgiczne leczenie choroby naczyń wieńcowych - by-pass, nowotwór złośliwy, udar, niewydolność nerek, 
choroba Creutzfelda-Jakoba, zakażenie wirusem HIV - dwie jednostki chorobowe,  

3 450 

anemia aplastyczna, bąblowiec mózgu, masywny zator tętnicy płucnej leczony operacyjnie, odkleszczowe wirusowe 
zapalenie mózgu, ropień mózgu, sepsa, tężec, wścieklizna, zgorzel gazowa, oparzenia, transplantacja organów, utrata 
wzroku, oponiak, choroba Parkinsona 

3 450 

Wystąpienie ciężkiej choroby małżonka 
zawał serca, chirurgiczne leczenie choroby naczyń wieńcowych - by-pass, nowotwór złośliwy, udar, niewydolność nerek, 
choroba Creutzfelda-Jakoba, zakażenie wirusem HIV - dwie jednostki chorobowe, anemia aplastyczna, bąblowiec mózgu, 
masywny zator tętnicy płucnej leczony operacyjnie, odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu, ropień mózgu, sepsa, tężec, 
wścieklizna, zgorzel gazowa,  

2 000 

Leczenie szpitalne ubezpieczonego* – (pobyty minimum 4 dniowe):  

• za dzień pobytu spowodowanego wypadkiem komunikacyjnym - do 14 dnia 105 
• za dzień pobytu spowodowanego wypadkiem w pracy - do 14 dnia 105 
• za dzień pobytu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem - do 14 dnia 87,50 
• za dzień pobytu spowodowanego zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowego - do 14 dnia 52,50 
• za dzień pobytu spowodowanego powyższymi zdarzeniami - od 15 dnia 35 
• za dzień pobytu spowodowanego chorobą  35 
• jednorazowe świadczenie za pobyt na Oddziale Intensywnej Terapii- pobyt min. 48 godzin 350 
• rekonwalescencja - za dzień zwolnienia poszpitalnego po min. 14 dniowym pobycie w szpitalu  17,50 
Leczenie specjalistyczne – chemioterapia lub radioterapia, terapia interferonowa, wszczepienie 

kardiowertera/defibrylatora, wszczepienie rozrusznika serca, ablacja 
2 500 

Operacje chirurgiczne  - w zależności od klasy 1 500/900/300 

V. Z tytułu trwałej niezdolności do pracy 7 000 

VI. Karta apteczna  TAK – 300 zł 

VII. Karta klubu PZU POMOC w Życiu TAK 

Składka miesięczna za cały pakiet 40,00 zł 

*Kwota świadczenia jest skumulowaną wysokością świadczeń wynikających z OWU wypłacaną w przypadku zajścia danego zdarzenia  

 
 
Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. 
Szczegółowe zasady warunków ubezpieczenia, w szczególności dotyczące definicji zdarzeń objętych ochroną, zakresu odpowiedzialności, wypłaty świadczeń 
określają ogólne warunki ubezpieczenia lub umowa ubezpieczenia oraz inne dokumenty stanowiące integralną część stosunku ubezpieczeniowego. 



DODATKOWE INFORMACJE 
 
 
Przystępowanie do ubezpieczenia 
 

• Propozycja jest adresowana do pracowników (zatrudnieni na umowę o pracę, zlecenia, kontrakt itp.), 

współmałżonków,partnerów i pełnoletnich dzieci pracowników.  

• Małżonkowie, partnerzy życiowi i pełnoletnie dzieci Pracowników przystępują do ubezpieczenia na takich 

samych warunkach jak Pracownik 

• Za małżonka uznaje się osobę pozostającą z płatnikiem (Pracownikiem) w związku małżeńskim, w 

stosunku do którego nie została orzeczona separacja zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

• Za pełnoletnie dziecko uznaje się dziecko własne, przysposobione oraz pasierba płatnika (jeżeli nie żyje 

ojciec lub matka) – pod warunkiem, że ukończyło 18. rok życia.  

• Za partnera życiowego uznaje się osobę nie będącą w związku małżeńskim wskazaną w deklaracji 

przystąpienia, pozostającą z ubezpieczonym również nie będącym w związku małżeńskim we wspólnym 

pożyciu,  partner życiowy nie może być spokrewniony z ubezpieczonym. 

• Przyjęcie do ubezpieczenia nie jest poprzedzone koniecznością przeprowadzania badań czy wypełniania 

kwestionariuszy medycznych.  

• Propozycja ubezpieczenia jest adresowana do pracowników, które ukończyły 18, a nie ukończyły 80 roku życia 

(współmałżonków, partnerów i dzieci do 69 rż). 

• Do ubezpieczenia przystąpić może osoba nie przebywająca na zwolnieniu lekarskim, w szpitalu, hospicjum, 

placówce dla przewlekle chorych oraz osoba, która nie jest uznana za niezdolną do pracy, przy czym zasada ta 

nie dotyczy osób zmieniających wariant ubezpieczenia, które korzystały z ochrony ubezpieczeniowej przed 

zmianą warunków ubezpieczenia w ramach umów ubezpieczenia zawartych przez zakład pracy. 

• W celu przystąpienia do ubezpieczenia należy wypełnić i podpisać „deklarację przystąpienia”. 

Karencje  

• Dla osób posiadających aktualnie ubezpieczenie w firmie konkurencyjnej zniesienie karencji na cały 

zakres ubezpieczenia w okresie od 1 marca do 1 maja 2013 roku z wyjątkiem ciężkiej choroby małżonka.  

• Zniesienie karencji nie dotyczy partnerów życiowych 

• Dla osób przystępujących w późniejszym terminie na podstawowy zakres ochrony ubezpieczeniowej oraz na 

ubezpieczenia dodatkowe będą miały zastosowanie następujące okresy karencji zgodnie z OWU: 

o w ubezpieczeniu podstawowym - zgony, osierocenie 6 miesięcy oraz 9 miesięcy z tytułu urodzenia 

dziecka 

o w dodatkowym grupowym ubezpieczeniu na wypadek leczenia szpitalnego karencja wynosi 30 dni 

o w dodatkowym grupowym ubezpieczeniu na wypadek ciężkiej choroby i leczenia specjalistycznego 

karencja wynosi 90 dni 

o w dodatkowym grupowym ubezpieczeniu na wypadek ciężkiej choroby małżonka oraz operacjach 

chirurgicznych karencja wynosi 180 dni 

PZU POMOC w Życiu - http://www.pzu.pl/grupa-pzu/pzu-pomoc/klub-pzu-pomoc-w-zyciu 
Kontakt w Uniwersytecie Warszawskim: 
 

Pani Joanna Szczęsnowicz – 22 552 08 40 
 

Kontakt w PZU ŻYCIE SA: 
 

Aneta Wysocka – 600 871 399, awysocka@pzu.pl 
Wiktor Barej – 601 346 117, wbarej@pzu.pl 


