
PROPOZYCJA 

Zdarzenie losowe Karencja WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA

1. Śmier ć ubezpieczonego wskutek nieszcz ęśliwego wypadku spowodowanego wypadkiem 
komunikacyjnym*.

brak 60 000 zł

2. Śmier ć ubezpieczonego wskutek nieszcz ęśliwego wypadku*. brak 30 000 zł

3. Śmier ć naturalna ubezpieczonego. 6 miesi ęcy 15 000 zł
4. Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek  nieszcz ęśliwego wypadku.                                                                                                                                                                                           
- za 1% / za 100 %

brak 240/ 24 000 zł
5. Śmier ć współmał żonka. 6 miesi ęcy 6 000 zł
6. Śmier ć współmał żonka  wskutek nieszcz ęśliwego wypadku. brak 12 000 zł
7. Śmier ć dziecka. 6 miesi ęcy 1 800 zł
8. Śmier ć rodziców ubezpieczonego. 6 miesi ęcy 1 200 zł
9. Śmier ć teściów. 6 miesi ęcy 1 200 zł
10. Urodzenie martwego dziecka. 6 miesi ęcy 1 400 zł
11. Urodzenie dziecka. 9 miesi ęcy 700 zł
12. Osierocenie dziecka na skutek śmierci ubezpieczonego. 6 miesi ęcy 2 400 zł
13. Leczenie Szpitalne*- za ka żdy dzie ń pobytu w szpitalu -  warunek min. 4 dni pobytu w szpitalu 
(świadczenie płatne za max 90 dni w ciągu roku):

Pobyt dotyczy równie ż szpitali 
poza granicami Polski m.in. 

dotyczy krajów UE.

I.  - w okresie pierwszych 14 dni pobytu w szpitalu,  jeżeli pobyt spowodowany był:

a) nieszczęśliwym wypadkiem, 60,00 zł
b) wypadkiem komunikacyjnym, 90,00 zł
c) wypadkiem w pracy, 90,00 zł
d) wypadkiem komunikacyjnym w pracy, 105,00 zł
e) zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym, 45,00 zł
II. a) za okres od 15-go do 90-go dnia pobytu w szpitalu, jeżeli pobyt spowodowany był nieszczęśliwym wypadkiem, 
wypadkiem komunikacyjnym, wypadkiem w pracy, zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym,                                                                                                                                                                                  30,00 zł
b) za okres od 1-go do 90-go dnia pobytu w szpitalu, jeżeli pobyt  spowodowany był chorobą, 30,00 zł
III. Jednorazowe świadczenie za pobyt w szpitalu na Oddziale Intensyw nej Terapii 300 zł
IV. Świadczenie za ka żdy dzie ń zwolnienia lekarskiego ( rekonwalescencji ) po pob ycie w szpitalu - 
warunek min. 14 dni pobytu w szpitalu (jednorazowe świadczenie płatne za max. 30 dni po ka żdym 
pobycie w szpitalu). PZU ŻYCIE SA wypłaca świadczenie maksymalnie a ż za 90 dni zwolnienia w ci ągu 
roku polisowego.

15,00 zł                                 
(max 1 350 zł)

14. Ciężkie choroby:

15. Operacje chirurgiczne - odpowiedzialno ść za ponad 500 operacji: max do 5 000 zł
m.in. : operacje endoskopowe, wycięcie migdałów:          III klasa 250 zł

m.in.: otwarte złamanie kości:          II klasa 750 zł

m.in.: operacje na otwartym sercu, przeszczep organów wewnętrznych:          I klasa 1 250 zł
16. KARTA RABATOWA _ OPIEKI MEDYCZNEJ

karta rabatowa INTRO, z której można korzystać w Leszczyńskim Centrum Medycznym „Ventriculus” w Lesznie. Karta
INTRO uprawnia do 50% rabatu m.in. na wizyty u 16 specjalistów oraz do 50% rabatu na podstawowe testy
diagnostyczne.

30 dni TAK

17. Medyczny Ekspert Domowy.
A. W przypadku jednego z 31 stanów medycznych (chirurgia naczyń wieńcowych, angioplastyka, choroba Alzheimera, 

choroba neuronu ruchowego, choroba Parkinsona, choroby mielodysplastyczne, choroby zapalne jelit, choroby zastawki / zastawek 

serca, przeszczep zastawki lub jej korekcja chirurgiczna, cukrzyca, endarteriektomia tętnicy szyjnej, guz lub inne patologie rdzenia 

kręgowego wymagające leczenia operacyjnego, guz mózgu, głuchota, infekcja wirusem HIV, kardiomiopatia, leczenie chirurgiczne 

padaczki, niewydolność nerek, oparzenia obejmujące dużą powierzchnię ciała, protezoplastyka stawów, rozległe uszkodzenie ręki, 

uszkodzenie stożka rotatorów, wszczepienie protezy całkowitej lub częściowej dowolnego stawu, przeszczep jednego z głównych 

narządów, rak, rozległe schorzenia ginekologiczne, schyłkowy okres niewydolności jednego z głównych narządów (serce, płuca, 

wątroba, trzustka, nerki, szpik kostny), schorzenia okulistyczne wymagajace leczenia operacyjnegoz wyłączeniem typowej zaćmy i 

chirurgicznego leczenia typowych wad wzroku, stwardnienie rozsiane, śpiączka, trwałe całkowite inwalidztwo, udar mózgu, utrata 

jednej lub więcej kończyn, utrata mowy, wrodzone wady serca u dorosłych, zapalenie wątroby)  ubezpieczony ma prawo do 
następujących świadczeń:

Zagranicznej Konsultacji Medycznej – ponowna analiza dokumentacji medycznej, dokonana przez zagranicznego konsultanta, 

przy wykorzystaniu zaawansowanych technik diagnostycznych, po uzyskaniu przez ubezpieczonego pierwszej opinii medycznej.
TAK

Prywatnej Opieki Domowej, która zapewnia:                                                                                                                 
opiekę domową pielęgniarki, pomoc w prowadzeniu domu, opiekę nad dziećmi, opiekę nad drobnymi zwierzętami domowymi, 

wizytę domową psychologa, wizytę domową rehabilitanta lub masażysty, transport medyczny, dostarczenie niezbędnych leków, 

dostarczenie sprzętu rehabilitacyjnego, dostarczenie do  naprawy przedmiotów użytku osobistego.

TAK
Pomocy w Planowaniu Leczenia, która zapewnia:                                                                                                                          
telefoniczną konsultację w zakresie: wyszukaniu najbliższej placówki medycznej mogącej udzielić stosownej pomocy lub udzielenie 

telefonicznie informacji adresowych na jej temat, umówienie wizyty lekarskiej lub świadczenia medycznego w stosownej placówce 

medycznej lub udzielenie telefonicznie informacji adresowych dotyczących usług medycznych oferowanych przez określone placówki 

medyczne.

TAK

Całodobowego Telefonicznego Serwisu Medycznego, który zapewnia:                                                                                         
telefoniczną informację medyczną w zakresie informacji o: zdrowiu, chorobie i jednostkach chorobowych, zachowaniach 

prozdrowotnych, szpitalach, aptekach, przychodniach, lekarzach ogólnych – na terenie RP, pielęgnacji niemowląt, lekach oraz 

objawach niepożądanych przy ich przyjmowaniu, dietach i zdrowym żywieniu, grupach wsparcia, telefonach zaufania – 

świadczących pomoc i dostępnych na terenie RP, transporcie medycznym, stanach wymagających nagłej pomocy, opiece nad 

osobami starszymi.

TAK

B. Dodatkowo Całodobowy Telefoniczny Serwis Medyczny jest dostępny dla ubezpieczonych, u których podczas 
odpowidzialności PZU Życie SA wystapią zdarzenia medyczne w wyniku, których ubezpieczony potrzebuje uzyskać 
informację medyczną

TAK

47,19 zł
*Podana wysokość świadczeń jest wartością skumulowaną.

Informacje dodatkowe:

Do ubezpieczenia mog ą przyst ąpić osoby w wieku  od 18-69 lat oraz posiadaj ące rachunek w Banku Spółdzielczym w 
Jutrosinie lub O/Pakosław.

TAK

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

30 dni

6 miesi ęcy

składka  ł ączna  za ubezpieczenie

 - zawał serca, by – pass, nowotwór złośliwy, udar, niewydolniość nerek, choroba Creutzwelda – Jakoba, 
zakażenie wirusem HIV ,  - anemia aplastyczna, odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu, sepsa, wścieklizna, 

masywny zator tętnicy płucnej, tężec, bąblowiec mózgu, ropień mózgu, zgorzel gazowa,                             
3 miesi ące 2 600 zł

30 dni

PROPOZYCJA GRUPOWEGO PRACOWNICZEGO UBEZPIECZENIA NA  ŻYCIE DLA:

KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JUTROSINIE


