
 
 
 

Kraków, dnia 25-04-2017   
SZANOWNI PAŃSTWO 
 

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA informuje iż od dnia 1 maja 2017 następuje zmiana 
programu ubezpieczeniowego w ramach którego jesteście Państwo objęci ubezpieczeniem.  

W celu zachowania ciągłości Państwa ubezpieczenia grupowego przedstawiamy poniższą propozycję. 
Prosimy o zapoznanie się z nową propozycją ubezpieczenia, dokonanie wyboru wariantu oraz dokonanie formalności mających na 
celu zachowanie ciągłości ochrony ubezpieczeniowej. Wybór wariantu jest dowolny. 

 

* łączna wysokość świadczenia 

ZAKRES UBEZPIECZENIA 
Wariant I                 

Polisa 713742408 
Wariant II              

Polisa 713742424 

I.     Świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego   

1.Śmierć ubezpieczonego spowodowana*:   
- nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym 48 000 30 000 
- nieszczęśliwym wypadkiem 40 000 24 000 
- przyczyną naturalną 20 000 12 000 
2.Jednorazowe świadczenia dla dziecka (osierocenie) 2 800 2 400 

II. Świadczenia z tytułu śmierci współubezpieczonego   

1.Śmierć małżonka*:   
- spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem 15 520 12 000 
- naturalna 7 520 6 000 
2.Śmierć dziecka* do 25roku życia :   
- spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem 3 900 3 500 
- naturalna 2 400 2 000 
3.Śmierć rodziców/teściów*:   
- spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem 2 500 2 200 
- naturalna 1 500 1 200 

III. Urodzenie   

1.Urodzenie dziecka 750 600 
2.Urodzenie martwego dziecka 1 500 1 200 

IV. Świadczenia zdrowotne   

1.Uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym 
wypadkiem 

  

- 100% trwałego uszczerbku 28 800 24 000 
- 1% trwałego uszczerbku 288 240 
2.Wystąpienie ciężkiej choroby ubezpieczonego: 
anemia aplastyczna, bąblowiec mózgu, chirurgiczne leczenie choroby naczyń  
wieńcowych – by – pass, choroba Creutzfelda-Jakoba, masywny zator tętnicy 

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 

 

2 200 

 

1 800 

3.Wystąpienie ciężkiej choroby małżonka ubezpieczonego: 
anemia aplastyczna, bąblowiec mózgu, chirurgiczne leczenie choroby naczyń 
wieńcowych – by – pass, choroba Creutzfelda-Jakoba, masywny zator tętnicy 
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 

 

2 000 

 

1 600 

4.Leczenie szpitalne ubezpieczonego* - spowodowane:   
- wypadkiem komunikacyjnym przy pracy 122,50 105 
- wypadkiem komunikacyjnym 105 90 
- wypadkiem przy pracy 105 90 
- zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym 52,50 45 
- nieszczęśliwym wypadkiem 87,50 75 
- chorobą 35 30 
- OIT – jednorazowe świadczenie 350 300 
- spowodowane rekonwalescencją (za 1 dzień zwolnienia) 17,50 15 
5.Leczenie specjalistyczne : 
chemioterapia lub radioterapia, terapia interferonowa, wszczepienie 
kardiowertera / defibrylatora, wszczepienie rozrusznika serca, ablacja. 

2 500 2 000 

Składka miesięczna za cały pakiet 60,26 zł 49,00 zł 



W każdą rocznicę polisy składka zostaje przeliczona, w związku z czym warunki ubezpieczenia oraz wysokość składki mogą ulec zmianie. 
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. Ogólne Warunki ubezpieczenia znajdują się na stronie www.pzu.pl. Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu 
przepisów kodeksu cywilnego. 
 

W celu właściwego dokonania procesu zmiany Programu ubezpieczenia konieczne jest wypełnienie i podpisanie 

nowych: 

- Deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia wraz z wybranym nr polisy 
- Deklaracji członka Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Sportu i Turystyki Krajoznawczej  "ZDROWIE" 

- Oświadczenia dla Stowarzyszenia 
- zmiana w dyspozycji opłacania składek na nowy indywidualnie nadany dla każdego ubezpieczonego 
numer konta.  

 

Wzory jak należy wypełnić Deklarację przystąpienia do ubezpieczenia oraz Deklarację członka stowarzyszenia 
znajdują się na stronie www.zjakzdrowie.pl (w zakładce OFERTA DLA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA ZDROWIE – 

ubezpieczeni w PZU - wybieramy odpowiedni numer polisy). 
Prosimy o czytelne wypełnienie deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia łącznie z wpisaniem 

wysokości składki oraz numeru polisy. 

 

Pierwsza składka w nowej wysokości powinna zostać opłacona na nowy numer rachunku bankowego w 
nieprzekraczalnym  terminie do 15 lipca 2017. Kolejne składki do 15 dnia danego miesiąca, czyli druga 

składka do 15 sierpnia itd. Wypełnioną i czytelnie podpisaną deklarację przystąpienia prosimy przesłać w terminie 
do 15 lipca 2017 (data doręczenia) na adres: 

ZDROWIE, 

ul. Nadbrzeżna 34, 

33-300 Nowy Sącz 

Każdy ubezpieczony posiada swój indywidualny numer konta, dlatego nie możliwym jest opłacanie 

składki za kilku członków rodziny na jeden numer konta – wpisując do ubezpieczenia dodatkowo 

członka rodziny należy skontaktować się ze Stowarzyszeniem w celu uzyskania dodatkowego numeru 
rachunku bankowego. 

 

Z uwagi na to, iż składka na ubezpieczenie grupowe w Państwa programie ubezpieczeniowym 
opłacana jest z góry, dokonanie formalności do 15 lipca 2017 (opłacenie składki oraz odesłanie 

deklaracji), pozwoli na wdrożenie Państwu nowych warunków ubezpieczenia od 1 sierpnia.  

Informacje dodatkowe: 

 

Ubezpieczeniem mogą być objęte osoby, które ukończyły 18 rok życia oraz nie ukończyły 69 roku 
życia. Powyższe warunki pozwalają korzystać z grupowej formy ubezpieczenia do rocznicy polisy kiedy 

ubezpieczony kończy  70 rok życia. Po ukończeniu 70 roku życia ubezpieczony może indywidualnie kontynuować 
ubezpieczenie zgodnie z ogólnymi warunkami dodatkowego grupowego ubezpieczenia Prawo do indywidualnego 

kontynuowania ubezpieczenia.  

W celu przejścia na indywidulną kontynuację ubezpieczenia po 70 roku życia, niezbędnym jest zgłoszenie się 
ubezpieczonego w dowolnym Oddziale PZU Życie SA. 

 
W nowym programie ubezpieczenia będą obowiązywać Państwa okresy karencji do różnicy sumy ubezpieczenia 

pomiędzy obecnym a nowym programem oraz karencje na ubezpieczenia dodatkowe, których dotychczas Państwo 

nie posiadali w swoim zakresie ubezpieczenia (zgony – 6 m-cy do różnicy sumy, urodzenie dziecka – 9 m-cy do 
różnicy sumy, leczenie specjalistyczne – 90 dni, leczenie szpitalne – 30 dni, wystąpienie ciężkiej choroby 

ubezpieczonego – 90 dni, wystąpienie ciężkiej choroby małżonka ubezpieczonego – 180 dni). 
 

Do ubezpieczenia przystąpić mogą również współmałżonkowie i/lub pełnoletnie dzieci – przy opłacie 

dodatkowej składki za każdą osobę i wypełnieniu odrębnej deklaracji dla każdej osoby.  
Mając na uwadze jak najwyższą jakość obsługi prosimy o pilne zgłaszanie mailem na adres 

stowarzyszenie@zjakzdrowie.pl lub pocztą tradycyjną: ZDROWIE ul. Nadbrzeżna 34 33-300 Nowy Sącz, wszelkich 
zmian dotyczących Państwa danych osobowych. 

 
 

 

 
 

http://www.pzu.pl/
http://www.zjakzdrowie.pl/


Zgłoszenia świadczeń objętych ochroną ubezpieczeniową dokonywać możecie Państwo: 

1. Za pośrednictwem Infolinii PZU: 801 102 102 
2. Korzystając ze strony internetowej: www.pzu.pl 

3. Osobiście w dowolnym Oddziale PZU Życie SA 
4. Za pośrednictwem Stowarzyszenia „ZDROWIE”: stowarzyszenie@zjakzdrowie.pl  

Osoby upoważnione do udzielania telefonicznych informacji na temat  grupowego ubezpieczenia w 

PZU Życie SA dla członków Stowarzyszenia: 

Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Sportu i Turystyki Krajoznawczej  "ZDROWIE":   

Józefa Janczura  ( poniedziałek - piątek) w godzinach 16.00-18.00 Tel. 723-590-197 
Jolanta Jurkowska ( poniedziałek - czwartek) w godzinach 10.00-14.00 Tel. 883-985-173 

 

PZU Życie SA: (poniedziałek - piątek od 12:00 do 16:00) 
Monika Tomczyk: 662 167 334 

 

 
Powyższa treść  ma charakter wyłącznie informacyjny i może zawierać uogólnienia. Oferta nie stanowi podstawy do określania zobowiązań z tytułu umowy 

ubezpieczenia. Szczegółowe zasady funkcjonowania ubezpieczenia znajdują się w dokumentach dostępnych w Zarządzie Stowarzyszen ia Na Rzecz Promocji 
Sportu i Turystyki Krajoznawczej ZDROWIE, odpowiedzialnego za obsługę programu. Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu 

cywilnego. 
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