MATERIAŁ
MARKETINGOWY

Nowy Program
Grupowego ubezpieczenia na życie
dla emerytowanych Funkcjonariuszy
i emerytowanych Pracowników
Cywilnych Straży Granicznej (WOP) oraz
Ich Współmałżonków/Partnerów Życiowych
i Pełnoletnich Dzieci

Kontynuacja grupowego ubezpieczenia na życie – warianty
WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA
ZAKRES UBEZPIECZENIA

WARIANT I

WARIANT II

WARIANT III

WARIANT IV

WARIANT V

20 100 zł

27 100 zł

32 100 zł

38 100 zł

52 100 zł
105 100 zł

Świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego spowodowanej*:
Przyczyną naturalną
• zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym

36 100 zł

43 100 zł

58 100 zł

78 100 zł

• nieszczęśliwym wypadkiem

40 100 zł

52 100 zł

64 100 zł

78 100 zł

105 100 zł

• uprawianiem narciarstwa albo snowboardingu

190 100 zł

202 100 zł

214 100 zł

228 100 zł

255 100 zł

• uprawianiem sportu na kółkach

140 100 zł

152 100 zł

164 100 zł

178 100 zł

205 100 zł

• uprawianiem niebezpiecznego sportu

140 100 zł

152 100 zł

164 100 zł

178 100 zł

205 100 zł

• uprawianiem sportu

90 100 zł

102 100 zł

114 100 zł

128 100 zł

155 100 zł

• porażeniem prądem albo uderzeniem pioruna

90 100 zł

102 100 zł

114 100 zł

128 100 zł

155 100 zł

• wybuchem gazu

90 100 zł

102 100 zł

114 100 zł

128 100 zł

155 100 zł

• utonięciem

90 100 zł

102 100 zł

114 100 zł

128 100 zł

155 100 zł

• pożarem albo zatruciem tlenkiem węgla

90 100 zł

102 100 zł

114 100 zł

128 100 zł

155 100 zł

• wypadkiem komunikacyjnym

123 100 zł

144 100 zł

170 100 zł

160 100 zł

210 100 zł

• wypadkiem komunikacyjnym z udziałem samochodu ciężarowego

173 100 zł

194 100 zł

220 100 zł

210 100 zł

260 100 zł

• wypadkiem komunikacyjnym w pracy

173 100 zł

194 100 zł

220 100 zł

210 100 zł

260 100 zł

• wypadkiem komunikacyjnym w porze nocnej (22.00–6.00 czasu lokalnego)

173 100 zł

194 100 zł

220 100 zł

210 100 zł

260 100 zł

• wypadkiem komunikacyjnym z udziałem samochodu ciężarowego w porze nocnej
(22.00–6.00 czasu lokalnego)

223 100 zł

244 100 zł

270 100 zł

260 100 zł

310 100 zł

• wypadkiem komunikacyjnym w pracy z udziałem samochodu ciężarowego

223 100 zł

244 100 zł

270 100 zł

260 100 zł

310 100 zł

• wypadkiem komunikacyjnym w pracy w porze nocnej (22.00–6.00 czasu lokalnego)

223 100 zł

244 100 zł

270 100 zł

260 100 zł

310 100 zł

• wypadkiem komunikacyjnym w pracy z udziałem samochodu ciężarowego w
porze nocnej (22.00-6.00 czasu lokalnego)

273 100 zł

294 100 zł

320 100 zł

310 100 zł

360 100 zł

2 600 zł

3 600 zł

4 300 zł

4 500 zł

5 100 zł
92 000 zł

Świadczenia dla dziecka – osierocenie
Świadczenia z tytułu śmierci członków rodziny*:
• śmierć małżonka/partnera życiowego spowodowana wypadkiem komunikacyjnym

65 100 zł

70 000 zł

74 000 zł

84 000 zł

• śmierć małżonka/partnera życiowego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem

15 100 zł

20 000 zł

24 000 zł

34 000 zł

42 000 zł

• śmierć małżonka/partera życiowego

8 400 zł

11 000 zł

13 200 zł

17 000 zł

21 000 zł

• śmierć dziecka

2 300 zł

2 780 zł

3 380 zł

3 500 zł

4 200 zł

• śmierć rodziców spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem

1 800 zł

2 200 zł

2 700 zł

2 700 zł

2 850 zł

• śmierć rodziców

1 390 zł

1 750 zł

2 150 zł

2 150 zł

2 350 zł

• śmierć rodziców małżonka/partnera życiowego spowodowana nieszczęśliwym
wypadkiem

1 800 zł

2 200 zł

2 700 zł

2 700 zł

2 850 zł

• śmierć rodziców małżonka/partnera życiowego

1 390 zł

1 750 zł

2 150 zł

2 150 zł

2 350 zł

–

–

–

–

• urodzenie dziecka

–

–

–

–

1 000 zł

• urodzenie martwego dziecka

–

–

–

–

2 000 zł

26 000 zł

34 000 zł

42 000 zł

45 500 zł

52 000 zł

260 zł

340 zł

420 zł

455 zł

520 zł

• trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany zawałem serca lub krwotokiem
śródmózgowym – 100%

26 000 zł

34 000 zł

42 000 zł

45 500 zł

52 000 zł

• trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany zawałem serca lub krwotokiem
śródmózgowym – 1%

260 zł

340 zł

420 zł

455 zł

520 zł

2 600 zł

3 400 zł

4 200 zł

4 870 zł

6 400 zł

–

–

–

Urodzenie:

Świadczenia zdrowotne:
• trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem – 100%
• trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem – 1%

• wystąpienie ciężkiej choroby ubezpieczonego (22 jednostki chorobowe)
• operacja chirurgiczna
• I klasa (100% sumy ubezpieczenia)

–

–

–

2 000 zł

4 000 zł

• II klasa (50% sumy ubezpieczenia)

–

–

–

1 000 zł

2 000 zł

• III klasa (30% sumy ubezpieczenia)

–

–

–

600 zł

1 200 zł

• IV klasa (10% sumy ubezpieczenia)

–

–

–

200 zł

400 zł

• V klasa (5% sumy ubezpieczenia)

–

–

–

100 zł

200 zł

• wypadkiem komunikacyjnym w pracy (za pierwsze 14 dni pierwszego pobytu)

150 zł

187,50 zł

212,50 zł

212,50 zł

275 zł

• wypadkiem komunikacyjnym (za pierwsze 14 dni pierwszego pobytu)

120 zł

150 zł

170 zł

170 zł

220 zł

• wypadkiem przy pracy (za pierwsze 14 dni pierwszego pobytu)

120 zł

150 zł

170 zł

170 zł

220 zł

• leczenie szpitalne - pobyt w szpitalu spowodowany*:
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WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA
ZAKRES UBEZPIECZENIA

WARIANT I

WARIANT II

WARIANT III

WARIANT IV

WARIANT V

• zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym
(za pierwsze 14 dni pierwszego pobytu)

60 zł

75 zł

85 zł

85 zł

110 zł

• nieszczęśliwym wypadkiem (za pierwsze 14 dni pierwszego pobytu)

90 zł

112,50 zł

127,50 zł

127,50 zł

165 zł

• chorobą

30 zł

37,50 zł

42,50 zł

42,50 zł

55 zł

• nieszczęśliwym wypadkiem (od 15. dnia pierwszego pobytu)

30 zł

37,50 zł

42,50 zł

42,50 zł

55 zł

• pobyt na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii – jednorazowe świadczenie

300 zł

375 zł

425 zł

425 zł

550 zł

• rekonwalescencja – za każdy dzień zwolnienia lekarskiego
(maksymalnie za 30 dni po minimum 14-dniowym pobycie w szpitalu)

15 zł

18,75 zł

21,25 zł

21,25 zł

27,50 zł

• leczenie szpitalne poza terytorium Polski

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

–

–

–

200 zł

200 zł

10 000 zł

10 000 zł

10 000 zł

10 000 zł

10 000 zł

• karta apteczna – prawo do odbioru w aptece produktów o wartości:
• oparzenie
• trwałe inwalidztwo spowodowane:
• wypadkiem komunikacyjnym
• pożarem
• wybuchem gazu
• porażeniem prądem albo uderzeniem pioruna

• całkowite – 10 000 zł,
• częściowe – odpowiedni procent z 10 000 zł w zależności
od rodzaju uszkodzenia ciała

• złamanie kości spowodowane:
• uprawianiem sportu na kółkach
• uprawianiem joggingu
• grą w piłkę

odpowiedni procent z 10 000 zł
w zależności od rodzaju złamania

Doraźna Ochrona Medyczna (wariant podstawowy)

Tak

Tak

51 zł

61,50 zł

Prawo do indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia

Tak

Tak

Tak

Gwarancja kontynuacji typ A

SKŁADKA MIESIĘCZNA ZA OSOBĘ

Przystąpienie do ubezpieczenia

69,50 zł

80,50 zł

104 zł

Karta Apteczna – uprawnia do bezgotówkowego
odbioru produktów o wartości 200 zł w wyznaczonych
aptekach (ponad 2 000 aptek). Karta Apteczna przysługuje
ubezpieczonemu wraz ze świadczeniem pobytu w szpitalu
(max. 3 razy w roku polisowy).

Do ubezpieczenia mogą przystąpić emerytowani
funkcjonariusze i emerytowani pracownicy Straży Granicznej,
ich małżonkowie bądź partnerzy życiowi oraz pełnoletnie dzieci,
którzy ukończyli 18. rok życia i nie ukończyli 76. roku życia.

Zakres chorób objętych ochroną (22 jednostki chorobowe)
- anemia aplastyczna (niedokrwistość aplastyczna),
bąblowiec mózgu, chirurgiczne leczenie choroby
niedokrwiennej serca (by-pass), choroba CreutzfeldtaJakoba, zator tętnicy płucnej, przewlekła niewydolność
nerek, nowotwór złośliwy, kleszczowe zapalenie mózgu,
ropień mózgu, sepsa (posocznica), tężec, udar mózgu z
trwałym ubytkiem neurologicznym, wścieklizna, zakażenie
wirusem HIV w wyniku transfuzji, zakażenie wirusem HIV
zawodowe, zawał serca, zgorzel gazowa, ciężkie oparzenie,
transplantacja, całkowita utrata wzroku w obydwu oczach,
niezłośliwy guz mózgu, choroba Parkinsona.

Aby przystąpić do ubezpieczenia, należy wypełnić deklarację
przystąpienia, dostępną na stronie www.wdbsa.pl
w zakładce Zakres usług > Programy > Związek Emerytów
i Rencistów Straży Granicznej lub u Brokera.
Każda osoba, która złoży deklarację przystąpienia
do ubezpieczenia, otrzyma wiadomość sms oraz e-mail
z indywidualnym numerem rachunku bankowego do opłaty
składek. Oryginał wypełnionej deklaracji należy przesłać
na adres:
WDB S. A.
ul. Migdałowa 4 lok. 28, 02-796 Warszawa,
Natpoll Business Center

Rekonwalescencja – świadczenie przysługuje za każdy dzień
zwolnienia lekarskiego (maksymalnie za 30 dni po minimum
14-dniowym pobycie w szpitalu)

Karencje

Dodatkowe ubezpieczenie PZU W Razie Wypadku
– wsparcie finansowe w razie śmierci, trwałego inwalidztwa,
oparzeń lub złamań kości spowodowane nieszczęśliwym
wypadkiem. Ubezpieczenie PZU W Razie Wypadku jest
integralną częścią ubezpieczenia podstawowego.

Karencje nie dotyczą osób, które przystąpią do nowego
programu kontynuacji ubezpieczenia i zachowają ciągłość
opłacania składki w PZU.

Największe zalety nowego programu

Operacje chirurgiczne – dostępnych 610 zabiegów
operacyjnych, podzielonych na V klas, ze względu na ich
poziom skomplikowania.

Pobyt w szpitalu - świadczenie wypłacane za pobyt
w szpitalu, który trwał min. 2 dni (wcześniej: 4 dni)
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Zgłaszanie roszczeń i wypłata świadczeń
Zgłoszenia internetowe Grupa PZU wprowadziła nową
formę składania wniosków o wypłatę świadczenia
– zgłoszenie internetowe. To najwygodniejszy i najszybszy
sposób uzyskania świadczenia: mogą Państwo złożyć wniosek
24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z dowolnego miejsca
na świecie, a PZU wypłaci świadczenie w ciągu kilku dni.
Gdy dojdzie do zdarzenia objętego ubezpieczeniem, należy
wypełnić internetowy formularz zgłoszenia na stronie:
zgloszenie.pzu.pl/#/. Wymagane dokumenty należy
zeskanować i załączyć do zgłoszenia w formacie pliku PDF.
Jest to wygodny i najszybszy sposób zgłoszenia roszczenia,
a wypłata świadczenia następuje w ciągu kilku dni.

Aby dowiedzieć się, jaki jest aktualny status
złożonego wniosku, mogą Państwo:
	skorzystać z opcji Internetowy Status Sprawy
– po złożeniu wniosku otrzymują Państwo e-maila
z numerem sprawy oraz numerem PIN, który
pozwoli śledzić status zgłoszenia na stronie: pzu.pl,
	zadzwonić na infolinię PZU pod numer 801 102 102
lub 22 566 55 55,

udać się do oddziału PZU.

Kontakt

Inne sposoby zgłoszenia sprawy

Masz dodatkowe pytania? Skontaktuj się z nami

Mogą Państwo również złożyć wniosek:

WDB S. A.

osobiście w dowolnym oddziale PZU,

	telefonicznie u konsultanta infolinii PZU pod
numerem 801 102 102 lub 22 566 55 55.

ul. Migdałowa 4 lok. 28,
02-796 Warszawa
Natpoll Business Center
Specjalnie dedykowane numery telefonu do kontaktu:
tel.: 22 628 46 41
tel.: 885 390 900
Specjalnie dedykowany adres e-mail do kontaktu:
e-mail: ubezpieczeniaemeryci@wdbsa.pl

Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach
odpowiedzialności PZU Życie SA, znajdziesz w aktualnych ogólnych warunkach ubezpieczenia
grupowego typ P Plus wraz z ubezpieczeniami dodatkowymi, dostępnych na pzu.pl,
w placówkach PZU Życie SA lub u naszych agentów.
Niniejsza propozycja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczeń, w tym definicje zdarzeń objętych ochroną,
zakresu odpowiedzialności, wyłączeń i ograniczeń odpowiedzialności PZU Życie SA zawarte
są w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU) dostępnych w załączeniu. Ogólne warunki
ubezpieczenia są dostępne również na stronie pzu.pl. W celu zawarcia umowy prosimy
o kontakt z przedstawicielem PZU Życie SA.

801 102 102 pzu.pl

Opłata zgodna z taryfą operatora

