GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE W PZU ŻYCIE SA
dla Pracowników Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
Dlaczego warto...
Ubezpieczenia grupowe na życie gwarantują ochronę ubezpieczeniową w najtrudniejszych momentach naszego
życia. Jak wiemy, nie można przewidzieć jak potoczą się nasze dalsze losy i dlatego chcąc zapewnić wszystkim
Pracownikom Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk możliwość skorzystania z ochrony
ubezpieczeniowej w ramach grupowego ubezpieczenia na życie, gorąco namawiamy Państwa do zapoznania
się z niniejszą ulotką i przystąpienia do ubezpieczenia.
Poniżej prezentujemy warunki nowego programu ubezpieczenia na życie w PZU ŻYCIE S.A., który został
wybrany w wyniku przeprowadzenia drugiego przetargu publicznego. Z powodu rozdzielenia ubezpieczenia
zdrowotnego – nie ma Wariantów III i IV. W wariantach I i II - nie ma rozszerzenia o zniżki na Antybiotyki.
Nowy program ubezpieczeniowy
Zdarzenie
Zgon ubezpieczonego
Zgon ubezpieczonego w wyniku NW*
Zgon ubezpieczonego w wyniku NW komunikacyjnego*
Zgon ubezpieczonego w wyniku NW przy pracy*
Zgon ubezpieczonego w wyniku NW komunikacyjnego przy pracy*
Zgon wskutek zawału serca lub krwotoku śródmózgowego *
Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW (za 1% uszczerbku)
Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku zawału serca lub krwotoku
śródmózgowego (za 1% uszczerbku)
Poważne zachorowanie ubezpieczonego
Poważne zachorowanie współmałżonka/wskazanego partnera
Operacje chirurgiczne ubezpieczonego w zależności od klasy operacji (I-V klasa
operacji)
Zgon małżonka/wskazanego partnera życiowego
Zgon małżonka/wskazanego partnera życiowego w wyniku NW*
Zgon dziecka
Zgon dziecka wskutek NW*
Zgon rodzica/ rodzica małżonka lub wskazanego partnera
Zgon rodzica/ rodzica małżonka lub wskazanego partnera w wyniku NW*
Urodzenie się dziecka
Urodzenie martwego noworodka
Osierocenie dziecka
Pobyt w szpitalu wskutek**:
- choroby
- NW
- NW przy pracy
- NW komunikacyjnego
- NW komunikacyjnego w pracy
- zawału serca lub krwotoku śródmózgowego
Rekonwalescencja po min. 14 dniowym pobycie w szpitalu
Niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji
10% zniżki na ubezpieczenie mieszkania/ samochodu w PZU SA
Antybiotyk - 80% zniżki na antybiotyki na receptę

Składka miesięczna:

Wariant I
45 000 zł
90 000 zł
135 000 zł
135 000 zł
180 000 zł
67 500 zł
400 zł

Wariant II
55 000 zł
110 000 zł
165 000 zł
165 000 zł
220 000 zł
82 500 zł
500 zł

400 zł

500 zł

4 000 zł
4 000 zł
4 000 zł
2 000 zł
1 200 zł
400 zł
400 zł
12 000 zł
20 000 zł
3 000 zł
6 000 zł
2 000 zł
4 000 zł
1 550 zł
3 100 zł
4 000 zł

5 000 zł
5 000 zł
5 000 zł
2 500 zł
1 500 zł
500 zł
500 zł
14 000 zł
24 000 zł
3 600 zł
7 200 zł
2 400 zł
4 800 zł
1 850 zł
3 700 zł
5 000 zł

45 zł
90 zł/ 45 zł
135 zł/ 45 zł
135 zł/ 45 zł
180 zł/ 45 zł
90 zł/ 45 zł

55 zł
110 zł/ 55 zł
165 zł/ 55 zł
165 zł/ 55 zł
220 zł/ 55 zł
110 zł/ 55 zł

22,5 zł /dzień
20 000 zł

27,5 zł /dzień
30 000 zł

TAK

TAK

BRAK

BRAK

55 zł

65 zł

* Skumulowana wysokość świadczeń
**W przypadku leczenia szpitalnego zapis oznacza : pobyt do 14 dni/powyżej 14 dnia. Pobyt w szpitalu musi trwać min. 4 dni. Wypłata od 1 do 90 dnia pobytu.

Niniejszy materiał nie jest ofertą handlową w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego i nie określa zobowiązań z tytułu umowy ubezpieczenia.

Najczęściej zadawane pytania:
Kto może przystąpić do ubezpieczenia na życie?
Do ubezpieczenia mogą przystąpić wszyscy Pracownicy Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk oraz
ich małżonkowie i pełnoletnie dzieci. W dniu zawarcia ubezpieczenia należy mieć od 18 do 69 lat (nie dotyczy to
pracowników dotychczas ubezpieczonych grupowo). Małżonkowie i pełnoletnie dzieci przystępują do ubezpieczenia w tym
samym wariancie co Pracownik. Zakres ubezpieczenia dla małżonków i pełnoletnich dzieci jest taki sam jak dla
Pracowników.
Do ubezpieczenia może przystąpić również partner życiowy pracownika, czyli osoba nie będącą w formalnym związku
małżeńskim, pozostająca z pracownikiem - również nie będącym w formalnym związku małżeńskim - we wspólnym pożyciu.
Każda z osób zgłaszanych do ubezpieczenia wypełnia odrębną deklarację.

Jak przystąpić do ubezpieczenia grupowego w PZU Życie S.A.?
Wyłącznym warunkiem przystąpienia do ubezpieczenia grupowego w PZU Życie S.A. jest wypełnienie i podpisanie
deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia (załączona do niniejszej ulotki) oraz przekazanie jej do Państwa Działu Płac (do
Pani Magdaleny Augustyniak). Treść deklaracji dostępna jest u Pani Magdaleny Augustyniak (861 528 503 wew. 124;
magaug@ibch.poznan.pl) oraz na stronie https://www.mbroker.net.pl/ibch

Czy będę objęty karencją (czasowe zawieszenie ubezpieczenia)?






Osoby przystępujące do ubezpieczenia w ciągu 3 miesięcy od daty rozpoczęcia programu (01.08.2019) nie będą
objęte żadnymi karencjami.
Zniesienie karencji nie dotyczy dotychczas nieubezpieczonych partnerów życiowych – obowiązują ich zawsze
standardowe, pełne karencje.
W każdym innym przypadku, jeżeli pracownik przystąpi do ubezpieczenia w ciągu 3 miesięcy od daty zatrudnienia
karencja obejmuje tylko:
- operacje chirurgiczne – 180 dni,
- ciężka choroba współmałżonka – 180 dni,
- ciężka choroba ubezpieczonego – 90 dni,
- pobyt w szpitalu spowodowany chorobą – 30 dni.
Jeżeli pracownik przystąpi do ubezpieczenia po 3 miesiącach od daty zatrudnienia, stosuje się standardowe karencje
zgodnie z odpowiednimi OWU:
- urodzenie się dziecka – 9 miesięcy,
- operacje chirurgiczne – 180 dni,
- ciężka choroba współmałżonka – 180 dni,
- ciężka choroba ubezpieczonego – 90 dni,
- pobyt w szpitalu spowodowany chorobą – 30 dni,
- pozostałe ryzyka niezwiązane z nieszczęśliwym wypadkiem – 6 miesięcy.

UWAGA! Karencje nie mają zastosowania do następstw nieszczęśliwych wypadków.

Jakie poważne zachorowania i operacje chirurgiczne objęte są ubezpieczeniem?
Katalog ciężkich chorób obejmuje: anemię aplastyczną, bąblowca mózgu, chirurgiczne leczenie choroby naczyń wieńcowych
by-pass, chorobę Creutzfelda—Jakoba, masywny zator tętnicy płucnej leczony operacyjnie, niewydolność nerek, nowotwór
złośliwy, odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu, ropień mózgu, sepsę, tężec, udar, wściekliznę, zakażenie wirusem HIV
w pracy lub transfuzyjne, zawał serca, zgorzel gazową, poważne oparzenia, transplantację organów, utratę wzroku,
oponiaka, chorobę Parkinsona.
Operacje chirurgiczne - świadczenie ubezpieczeniowe zostanie wypłacone w przypadku przeprowadzenia jednej spośród
kilkuset operacji wymienionych i podzielonych na kategorie w wykazie operacji dołączonym do OWU.

Jak zgłosić roszczenie do zakładu ubezpieczeń?
Roszczenie najłatwiej zgłosić poprzez formularz internetowy: https://zgloszenie.pzu.pl/
Można je również zgłosić w dowolnej placówce PZU Życie bądź wysyłając pocztą na adres Centrali PZU Życie.
Obowiązujące numery polis:
Wariant 55 zł: polisa typ P Plus nr 714260626
Wariant 65 zł: polisa typ P Plus nr 714260639

Kiedy mogę skorzystać z Indywidualnej Kontynuacji?
Każdy z pracowników odchodzący z pracy ma prawo przystąpić do Programu Indywidualnej Kontynuacji Ubezpieczenia w
PZU Życie (całkowicie inne warunki ubezpieczenia) w okresie do końca miesiąca za który opłacona została ostatnia składka
za Ubezpieczenie Grupowe i pod warunkiem, że pozostawał objęty ochroną w ramach Grupowego Ubezpieczenia na Życie
przez minimum 6 miesięcy. W celu przystąpienia do Programu Indywidualnej Kontynuacji Ubezpieczenia w PZU Życie
wystarczy udać się do dowolnej placówki PZU Życie i zawrzeć nowe ubezpieczenie.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia:
W sytuacjach nie opisanych w niniejszej ulotce mają zastosowanie Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Typ P PLUS
(kod warunków PTGP34) oraz odpowiednie Ogólne Warunki Dodatkowych Grupowych Ubezpieczeń – pełna treść dostępna
jest
na
stronie:
www.mbroker.net.pl/ibch
oraz
https://www.pzu.pl/dla-firm-i-pracownikow/zycie-i-zdrowiepracownikow/firmy-powyzej-30-pracownikow/ubezpieczenie-dla-pracownikow-i-ich-rodzin-p-plus
Kontakt w sprawie szczegółów warunków ubezpieczenia:
mBroker NET Sp. z o.o., telefon: 61 64 67 007, e-mail: ibch@mbroker.net.pl
pełna treść warunków dostępna jest także na stronie : www.mbroker.net.pl/ibch
Niniejszy materiał nie jest ofertą handlową w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego i nie określa zobowiązań z tytułu umowy ubezpieczenia.

