
 
 

SPECJALNY OGÓLNOPOLSKI PROGRAM 
GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE   

 

DEDYKOWANY PRACOWNIKOM SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 W ŁOMŻY 

ORAZ 

ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓM, PEŁNOLETNIM DZIECIOM, PARTNEROM ŻYCIOWYM  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Szanowni Państwo, 

 
Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna – lider 

rynku ubezpieczeń na życie w Polsce stworzył nowy program 

ubezpieczeniowy adresowany do pracowników Placówek 

Oświatowych - EDUKACJA 2014. 

 

Poprzez niezwykle szeroki zakres ubezpieczenia podstawowego i 

szereg ubezpieczeń dodatkowych program kompleksowo 

zabezpiecza życie oraz zdrowie zarówno Państwa, jak i Waszych 

najbliższych.  

 
Grupa PZU to jedna z największych instytucji finansowych                

w Polsce. Działalność Grupy PZU zabezpiecza przyszłość 

finansową 12 milionów Polaków. Grupa PZU łączy w sobie 

wieloletnią historię, doświadczenie i efektywność w zarządzaniu 

finansami swoich klientów, a co drugi ubezpieczający się Polak 

wybiera usługi świadczone przez Grupę PZU. 

 
W niniejszej ulotce zamieszczono najważniejsze informacje 

dotyczące programu ubezpieczeniowego oraz zestaw 

dodatkowych informacji niezbędnych przy podejmowaniu decyzji 

o przystąpieniu do ubezpieczenia. 

 
Zalety korzystania z nowego programu 

• zakres ubezpieczenia wynegocjowany w PZU nie jest możliwy 

do uzyskania w polisach indywidualnych 

• niska składka ubezpieczeniowa 

• możliwość wyboru wariantu ubezpieczenia 

• brak ankiet i badań medycznych 

• możliwość indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia po 

zakończeniu pracy w firmie 

• ubezpieczenie funkcjonuje przez 24 godziny na dobę, 7 dni    

w tygodniu 

• zniżki w wysokości aż 20% na ubezpieczenie majątku 

w PZU.  

• Benefity związane z Kartą Klubu PZU Pomoc  

 

Więcej o benefitach na: 

http://www.pzu.pl/grupa-pzu/pzu-pomoc/klub-pzu-
pomoc-w-zyciu  

 

Warianty ubezpieczenia 

 
Program ubezpieczeniowy daje Państwu możliwość wybrania 

wariantu, który najbardziej odpowiada Państwa potrzebą. Warianty 

różnią się zakresem i wysokościami świadczeń:  

 

• wybór wariantu jest dowolny. Minimalna ilość osób w wariancie 

musi wynieść  30.  

• do ubezpieczenia mogą przystąpić również małżonkowie, partnerzy 

życiowi oraz pełnoletnie dzieci pracowników  

• wprowadzenie możliwości internetowego zgłaszania świadczeń przez 

osoby obsługujące ubezpieczenia  w zakładzie pracy oraz przez samych 

ubezpieczonych  
 

 

(na stronie pzu.pl należy kliknąć przycisk „Zgłoś szkodę lub roszczenie”) 

 

Prosty wniosek pozwoli na łatwe uzupełnienie danych oraz załączenie 

skanów lub zdjęć dokumentów. 

 

Przystąpienie do ubezpieczenia 

Do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby związane z firmą umową 

cywilno-prawną oraz ich małżonkowie, partnerzy życiowi i pełnoletnie 

dzieci. Wiek przystąpienia od 16 do 69 lat (dzieci od 18 lat). 

 

• przystąpienie do ubezpieczenia odbywa się poprzez wypełnienie 

deklaracji przystąpienia i złożenie jej u pracodawcy  

• ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się zawsze z pierwszym 

dniem miesiąca kalendarzowego  

• należy również wypełnić formularze do Klubu PZU Pomoc  

 

 

  

http://www.pzu.pl/grupa-pzu/pzu-pomoc/klub-pzu-pomoc-w-zyciu
http://www.pzu.pl/grupa-pzu/pzu-pomoc/klub-pzu-pomoc-w-zyciu
http://pzu.pl/


RODZAJ ŚWIADCZENIA 
WYSOKOŚĆ 

ŚWIADCZENIA 
WYSOKOŚĆ 

ŚWIADCZENIA 
WYSOKOŚĆ 

ŚWIADCZENIA 
I. Z tytułu śmierci ubezpieczonego:  

1. Śmierć ubezpieczonego spowodowana    

     Nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym przy pracy* 175 000 zł 195 000 zł 215 000 

     Nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym* 130 000 zł 145 000 zł 160 000 

     Nieszczęśliwym wypadkiem przy pracy* 130 000 zł 145 000 zł 160 000 

     Nieszczęśliwym wypadkiem* 85 000 zł 95 000 zł 105 000 

     Zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym* 85 000 zł 95 000 zł 105 000 

     Przyczyną naturalną 42 500 zł 47 500 zł 52 500 

 2. Jednorazowe świadczenie dla dziecka (osierocenie) 4 675zł 5 225 zł 5 775 

II. Z tytułu śmierci współubezpieczonych:  

1.  Śmierć małżonka/partnera    

     Spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem* 29 000 zł 33 000 zł 37 000 

     Naturalna 17 000 zł 19 000 zł 21 000 

 2. Dziecka 2 975 zł  3 325 zł 3 675 

 3. Rodziców ubezpieczonego oraz rodziców małżonka/partnera  2 295 zł 2 565 zł 2 835  

III. Urodzenie:  

 1. Urodzenie dziecka 1 700 zł 1 900 zł 2 100 

 2. Urodzenie martwego dziecka 3 400 zł 3 800 zł 4 200 

IV. Świadczenia zdrowotne:  

1. Uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem:  

     100 % trwałego uszczerbku 37 400 zł 41 800 zł 46 200 

     1 % trwałego uszczerbku 374 zł 418 zł 462 

2. Uszczerbek na zdrowiu spowodowany zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym:  

     100 % trwałego uszczerbku 40 000 45 000 zł 50 000 

     1 % trwałego uszczerbku 400 450 zł 500 

3. Wystąpienie ciężkiej choroby u ubezpieczonego:  

anemia aplastyczna, bąblowiec mózgu, chirurgiczne leczenie choroby naczyń wieńcowych - by-

pass,  choroba Creutzfelda-Jakoba, masywny zator tetnicy 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. 

4 000 zł 

 
4 500 zł 

 

 

5 000 

4. Wystąpienie ciężkiej choroby u małżonka / partnera życiowego:  

anemia aplastyczna, bąblowiec mózgu, chirurgiczne leczenie choroby naczyń wieńcowych - by-

pass,choroba Creutzfelda-Jakoba, masywny zator tetnicy 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. 

2 500 3 000 zł 

 

 

 

3 500 

6. Leczenie szpitalne ubezpieczonego –  spowodowane:  

     Wypadkiem komunikacyjnym w pracy  (już za 1 dzień pobytu)* 180,00 zł 200,00 zł 220,00 

     Wypadkiem komunikacyjnym  (już za 1 dzień pobytu)* 157,50 zł 175,00 zł 192,50 

     Wypadkiem przy pracy  (już za 1 dzień pobytu)* 157,50 zł 175,00 zł 192,50 

     Nieszczęśliwym wypadkiem (już za 1 dzień pobytu)* 135 zł 150,00 zł 165,00 

     Zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym  (minimum 2 dni)* obecnie 4 dni 67,50 zł 75,00 zł 82,50 

     Powyższymi zdarzeniami od 15. dnia pobytu 45,00 zł 50,00 zł 55,00 

     Chorobą  (minimum 2 dni), obecnie 4 dni 45,00 zł 50,00 zł 55,00 

     OIT – jednorazowe świadczenie 450,00 zł 500 zł 550 

     Rekonwalescencja (za 1 dzień zwolnienia po 14 dniowym pobycie w szpitalu) 22,50 zł 25,00 zł 27,50 

7. Trwała niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji - świadczenie jednorazowe 16 000 18 000 zł 20 000 zł 

8. Operacje chirurgiczne ubezpieczonego:    

1 klasa 2 500 2 500 2 500 

2 klasa 1 500 1 500 1 500 

3 klasa 500 500 500 

PRAWO DO INDYWIDUALNEJ KONTYNUACJI UBEZPIECZENIA  TAK TAK TAK 

KARTA KLUBU PZU POMOC W ŻYCIU TAK TAK TAK 

SKŁADKA MIESIĘCZNA 53,40 zł 59,50 zł 65,90 

 

 

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



20 %  ZNIŻKI NA UBEZPIECZENIE MAJĄTKU W PZU 

 
Pracownicy którzy przystąpią do umowy ubezpieczenia opartej na niniejszej ofercie uzyskają kartę PZU POMOC w Życiu 

umożliwiającą zawarcie umowy ubezpieczenia we wskazanych poniżej grupach, z zastosowaniem 20% zniżki: 

 

• Ubezpieczenie autocasco dla klienta indywidualnego oraz małego lub średniego przedsiębiorcy, 

• Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedziałalności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych dla klienta indywidualnego oraz 

małego lub śreniego przediębiorcy, 

• Ubezpieczenie minicasco, 

• Ubezpieczenie PZU Dom Plus, 

• Ubezpieczenie PZU Dom Letniskowy, 

• Indywidualnie zawierane jednostkowe i rodzinne ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, 

• Obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych,  

• Obowiązkowe ubezpieczenie OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, 

• Ubezpieczenie mienia ruchomego w gospodarstwach rolnych od ognia i innych zdarzeń losowych, 

• Indywidualnie zawierane ubezpieczenie Wojażer – PZU POMOC w Podróży 

Uprawnienia wynikające z otrzymania Karty przysługują osobiście Klientowi i dotyczą ubezpieczeń zawieranych w PZU SA, których 

przedmiotem jest nie służące działalności gospodarczej mienie stanowiące własność Klienta lub wchodzące w skład majątku wspólnego 

z małżonkiem Klienta.  

 
INFORMACJE DODATKOWE – co wyróżnia ofertę. 
 

1. Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek trwałej niezdolności do pracy w zawodzie nauczyciela. 

Niezdolność do pracy – utrzymującą się w okresie odpowiedzialności PZU ŻYCIE SA, dłużej niż 180 dni całkowitą i trwałą 

niezdolność do wykonywania zawodu nauczyciela wskutek niemożności operowania głosem lub wskutek schorzeń w 

obrębie narządów ruchu, będącą rezultatem nieszczęśliwego wypadku lub choroby. 

2. Możliwość przystąpienia do umowy grupowego ubezpieczenia współmałżonków, partnerów życiowych i 

pełnoletnich dzieci ubezpieczonych pracowników. 

3. NOWOŚĆ ! Odpowiedzialność w ramach dodatkowego ubezpieczenia na wypadek leczenia szpitalnego za pobyty w 

szpitalu trwające min. 1 dzień jeżeli były spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem, wypadkiem przy pracy, lub 

wypadkiem komunikacyjnym.  

4. NOWOŚĆ ! Odpowiedzialność w ramach dodatkowego ubezpieczenia na wypadek leczenia szpitalnego za pobyty w 

szpitalu trwające min. 2 dni jeżeli były spowodowane chorobą, zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym. 

5. KARENCJE –  brak karencji dla osób przystępujących do nowej polisy (nie dotyczy partnerów życiowych). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulotka jest wyłącznie materiałem informacyjnym i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Ostateczny kształt programu ubezpieczeniowego zależy od 
wzajemnych uzgodnień stron oraz akceptacji tych uzgodnień przez Centralę PZU Życie SA w Warszawie. PZU Życie SA nie odpowiada za ewentualne pomyłki w druku. Wszelkie inne 

dane dotyczące niniejszej propozycji zawarte są w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia pracowniczego typ P PLUS oraz ogólnych warunkach poszczególnych ubezpieczeń 
dodatkowych dostępnych u osób prowadzących obsługę ubezpieczenia w zakładzie pracy oraz na stronie www.pzu.pl 
 

http://www.pzu.pl/

