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Szanowni Państwo, 

W trosce o Wasze życie i zdrowie Komisja Zakładowa NSZZ 

„Solidarność” w PUM, przy udziale brokera ubezpieczeniowego 

dokonała analizy rynku ubezpieczeniowego, czego owocem jest 

niniejszy program ubezpieczeniowy PZU Życie S.A. dedykowany 

pracownikom Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. 

          

         Zachęcamy Państwa do zapoznania się z ofertą. 

Dotychczasowy program ubezpieczeniowy zostanie 

zakończony 30 września 2022 roku. 
 
Od 1 października 2022 roku zacznie obowiązywać nowy 
program ubezpieczeniowy. 
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Szanowni Państwo, 
 

Mamy przyjemność poinformować, iż został opracowany nowy program ubezpieczenia dla pracowników Pomorskiego 

Uniwersytetu Medycznego oraz współmałżonków albo partnerów życiowych i pełnoletnich dzieci.  

 

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 nowego programu ubezpieczeniowego,  który będzie 

obowiązywał od 01.10.2022r. 
 

 

    Kto może przystąpić do ubezpieczenia? 

 

 
 

 

Do ubezpieczenia mogą przystąpić pracownicy oraz ich małżonkowie albo partnerzy życiowi i pełnoletnie dzieci. 

 

Dla wszystkich pracowników, współmałżonków albo partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci, którzy przystąpią do 

nowego programu od 01.10.2022r. zniesiona zostaje karencja na wszystkie świadczenia. 
 

Propozycję kierujemy do osób w wieku 16-69 lat. Ochrona ubezpieczeniowa może trwać aż do roku, w którym ubezpieczony 

kończy 70 lat.  

PZU wyraża zgodę na przystąpienie do ubezpieczenia pracowników, którzy ukończyli 70 lat, a nie ukończyli 80 roku życia, 

wówczas ochrona trwa do momentu ukończenia przez ubezpieczonego 81 lat – ilość pracowników przekraczających wiek 

wstępu, określony w ogólnych warunkach ubezpieczenia, nie może przekroczyć 5% grupy wszystkich ubezpieczonych. 
 

W celu przystąpienia do ubezpieczenia, należy czytelnie wypełnić załączone Oświadczenie z zaznaczeniem wybranego przez 

siebie i ew. współubezpieczonych podstawowego pakietu ubezpieczenia i pakietu/ów dodatkowego wraz z danymi 

osoby/osób przystępujących do ubezpieczenia, tj. Współmałżonka/Partnera/Pełnoletnich dzieci, o ile przystępują razem  

z Pracownikiem do ubezpieczenia. Oświadczania należy złożyć lub przesłać do  Działu Płac PUM, pok.230 w terminie  

do 31 sierpnia 2022 r., a następnie podpisać przygotowaną na podstawie Oświadczenia Deklarację przystąpienia. 

 

 

 

 
                             Dodatkowe informacje 

 
 

 

Wszystkie osoby zainteresowane dodatkowymi informacjami na temat nowego programu ubezpieczeniowego zapraszamy 

do kontaktu z osobami obsługującymi ubezpieczenie na terenie Państwa Zakładu Pracy: 

Agnieszka Nowicka – Dział Finansowo-Księgowy PUM   tel. 91 4800711 

Anna Mucha – Dział Płac PUM     tel. 91 4800717 

Iwona Hanć –  Dział Płac PUM     tel. 91 4800716 

Marzena Pniewska – Dział Płac PUM     tel. 91 4800717 

 

a także bezpośrednio z : 

 - przedstawicielem PZU Życie S.A.: 

Joanna Łukowska - tel. 666 881 037   

 - przedstawicielem brokera: 

Marek Szymański – tel. 790 791 755 
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             Zakres Podstawowy: 

 

 

ZAKRES UBEZPIECZENIA WARIANT I WARIANT II WARIANT III WARIANT IV 

Świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego spowodowanej*:         

• wypadkiem komunikacyjnym w pracy 225 000 zł 265 000 zł 314 000 zł 350 000 zł 

• wypadkiem komunikacyjnym 160 000 zł 190 000 zł 224 000 zł 255 000 zł 

• wypadkiem w pracy 165 000 zł 195 000 zł 234 000 zł 265 000 zł 

• nieszczęśliwym wypadkiem 100 000 zł 120 000 zł 144 000 zł 170 000 zł 

• zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowego 79 000 zł 95 000 zł 114 000 zł 135 000 zł 

Śmierć ubezpieczonego  50 000 zł 60 000 zł 72 000 zł 85 000 zł 

Świadczenia dla dziecka – osierocenie (dziecko do 18 roku życia, a jeśli 

się uczy to do 25 roku życia) 
4 500 zł 5 000 zł 5 500 zł 5 000 zł 

Świadczenia z tytułu śmierci współubezpieczonych*: Rozszerzenie definicji małżonka o partnera życiowego  

• śmierć małżonka/partnera życiowego spowodowana nieszczęśliwym 

wypadkiem  
28 000 zł 33 000 zł 35 000 zł 51 000 zł 

• śmierć małżonka/partnera życiowego  13 000 zł 16 000 zł 20 000 zł 34 000 zł 

• śmierć dziecka spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem  6 000 zł 8 500 zł 9 000 zł 18 000 zł 

• śmierć dziecka (dziecko do 25 roku życia) 3 500 zł 6 000 zł 6 500 zł 6 000 zł 

• śmierć rodziców spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem  (dziecko 

do 25 roku życia) 
4 500 zł 4 500 zł 4 500 zł 1 500 zł 

• śmierć rodziców  2 000 zł 2 000 zł 2 000 zł 500 zł 

• śmierć rodziców małżonka/partnera życiowego spowodowana 

nieszczęśliwym wypadkiem  
4 500 zł 4 500 zł 4 500 zł 1 500 zł 

• śmierć rodziców małżonka/partnera życiowego  2 000 zł 2 000 zł 2 000 zł 500 zł 

Urodzenie:         

• urodzenie dziecka 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 

• urodzenie martwego dziecka 2 000 zł 2 000 zł 2 000 zł 2 000 zł 

Świadczenia zdrowotne:         

• trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym 
wypadkiem – 100% 

41 000zł 50 000 zł 54 000 zł 81 000 zł 

• trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym 

wypadkiem – 1% 
410 zł 500 zł 540 zł 810 zł 

• trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany zawałem serca lub 

krwotokiem śródmózgowym – 100% 
25 000 zł 30 000 zł 34 000 zł 53 000 zł 

• trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany zawałem serca lub 

krwotokiem śródmózgowym – 1% 
250 zł 300 zł 340 zł 530 zł 

• trwałe inwalidztwo spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem  

  (odpowiedni % sumy ubezpieczenia w zależności od rodzaju uszkodzenia 

ciała) 

15 000 zł 20 000 zł 25 000 zł 35 000 zł 

• wystąpienie ciężkiej choroby ubezpieczonego (36 jednostek 

chorobowych) 
6 000 zł 7 300 zł 8 500 zł 14 000 zł 

• wystąpienie ciężkiej choroby u małżonka ubezpieczonego (36 

jednostek chorobowych) 
3 500 zł 4 500 zł 5 600 zł 6 600 zł 

• wystąpienie ciężkiej choroby dziecka ubezpieczonego (26 jednostek 
chorobowych) 

3 000 zł 3 200 zł 5 000 zł 5 000 zł 

• operacja chirurgiczna         

- I klasa (100% sumy ubezpieczenia) 5 000 zł 6 500 zł 7 000 zł 11 000 zł 

- II klasa (50% sumy ubezpieczenia) 2 500 zł 3 250,zł 3 500 zł 5 500 zł 

- III klasa (30% sumy ubezpieczenia) 1 500 zł 1 950 zł 2 100 zł 3 300 zł 

- IV klasa (10% sumy ubezpieczenia) 500 zł 650 zł 700 zł 1 100 zł 

- V klasa (5% sumy ubezpieczenia) 250 zł 325 zł 350 zł 550 zł 

- wykonana w znieczuleniu ogólnym 250 zł 325 zł 350 zł 550 zł 

- wykonana podczas pobytu w szpitalu trwającego nieprzerwanie 
dłużej niż 14 dni 

250 zł 325 zł 350 zł 550 zł 

- wykonana w związku z zawałem serca albo udarem, albo 

nowotworem złośliwym  
250 zł 325 zł 350 zł 550 zł 
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- wykonana poza terytorium Polski Tak Tak Tak Tak 

• niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji 15 000 zł 20 000 zł 25 000 zł 35 000 zł 

• leczenie szpitalne - pobyt w szpitalu spowodowany*:  

(Od 1 dnia wskutek NW, od 2 dnia wskutek choroby, do 180 dni) 
    

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

475 zł 525 zł 575 zł 600 zł 

- wypadkiem komunikacyjnym (za pierwsze 14 dni pierwszego 

pobytu) 
380 zł 420 zł 460 zł 480 zł 

- wypadkiem przy pracy (za pierwsze 14 dni pierwszego pobytu) 380 zł 420 zł 460 zł 480 zł 

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

190 zł 210 zł 230 zł 240 zł 

- nieszczęśliwym wypadkiem (za pierwsze 14 dni pierwszego pobytu) 285 zł 315 zł 345 zł 360 zł 

- chorobą  95 zł 105 zł 115 zł 120 zł 

- nieszczęśliwym wypadkiem (od 15. dnia pierwszego pobytu) 95 zł 105 zł 115 zł 120 zł 

• pobyt na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii – jednorazowe 

świadczenie (pobyt min. 24h) 
950 zł 1 050 zł 1 150 zł 1 200 zł 

• leczenie szpitalne poza terytorium Polski Tak Tak Tak Tak 

• karta apteczna – prawo do odbioru w aptece produktów o wartości: *:  -- -- 200 zł 300 zł 

• leczenie specjalistyczne  -- 4 000 zł 6 000 zł 6 000 zł 

Prawo do indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia Tak Tak Tak Tak 

Składka miesięczna za osobę 55 zł 65 zł 75 zł 85 zł 

* Kwota świadczenia jest skumulowaną wysokością świadczeń wynikających z ogólnych warunków ubezpieczenia (OWU), wypłacaną w razie zajścia danego zdarzenia 

 

 

Pakiet dodatkowy – Wsparcie onkologiczne               

 

Do ubezpieczenia mogą przystąpić pracownicy, ich małżonkowie/partnerzy życiowi oraz pełnoletnie dzieci, którzy posiadają         

ubezpieczenie grupowe typ PPlus w PZU Życie SA. 

 

 

ZDARZENIE 

 

 

 

 

 

ŚWIADCZENIE 
 
 

 

Zdiagnozowanie nowotworu złośliwego: 
 

 

 

• do 45. roku życia 
 

 

42 000 zł 
 

• od 46. do 55. roku życia 
 

 

18 000 zł 
 

• od 56. do 70. roku życia 
 

 

6 000 zł 
 

 

Zdiagnozowanie nowotworu złośliwego we wczesnym stadium 
 

 

 

1 000 zł 
 

Wystąpienie ciężkiej choroby 

zawał serca, udar mózgu z trwałym ubytkiem neurologicznym, chirurgiczne leczenie choroby 
niedokrwiennej serca (by-pass), choroba Creutzfeldta- Jakoba, zator tętnicy płucnej, przewlekła 

niewydolność nerek, kleszczowe zapalenie mózgu, sepsa (posocznica), tężec, wścieklizna, anemia 

aplastyczna, bąblowiec mózgu, ropień mózgu, zakażenie wirusem HIV w wyniku transfuzji, 

zakażenie wirusem HIV zawodowe, zgorzel gazowa 
 

 

 

 

1 000 zł 

 

Specjalistyczne leczenie 

chemioterapia, radioterapia, radioterapia Gamma Knife lub Cyber Knife 
 

 

6 000 zł 

 

Specjalistyczne leczenie – ablacja, dializoterapia, terapia interferonowa, terapia radiojodem 
nienowotworowych chorób tarczycy, wszczepienie kardiowertera-defibrylatora, wszczepienie 

stymulatora serca (rozrusznika), wszczepienie stymulatora resynchronizującego 
 

 

 

1 000 zł 

SKŁADKA MIESIĘCZNA ZA OSOBĘ 17 zł 

 

 

KARENCJE  

- 90 dni: zdiagnozowanie nowotworu złośliwego, zdiagnozowanie nowotworu złośliwego we wczesnym stadium, wystąpienie ciężkiej, 

specjalistyczne leczenie. 
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Dodatkowa ochrona życia 

 
Do ubezpieczenia mogą przystąpić pracownicy, ich współmałżonkowie, którzy w dniu złożenia deklaracji przystąpienia 

ukończyli 16 rok życia oraz partnerzy życiowi oraz pełnoletnie dzieci, które w dniu złożenia deklaracji przystąpienia 

ukończyły 18 rok życia. 

 

 

Szersze zabezpieczenie finansowe pracowników i ich bliskich związanych z:    

 

Wypadkami komunikacyjnymi (wypadek komunikacyjny dotyczy zarówno ruchu drogowego, jak również 

kolejowego, wodnego i powietrznego – nasze ubezpieczenie chroni bez względu na to czy w wypadku brałeś udział 

jako pieszy, pasażer, kierujący czy członek załogi pojazdu)  

 

Życiem codziennym (np. pożar, utonięcie, porażenie prądem, wybuch gazu)  

 

Uprawianiem sportu (szeroko rozumiane formy aktywności fizycznej, np. jogging, jazda na rowerze, gra w piłkę, 

żeglarstwo, narciarstwo itp.) 

ZAKRES UBEZPIECZENIA WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ WYPŁACANE DODATKOWO DO 

OFERTY GŁÓWNEJ 

PZU W RAZIE WYPADKU WARIANT I WARINAT II 

Śmierć ubezpieczonego spowodowana:   

• wypadku komunikacyjnego w pracy z udziałem samochodu ciężarowego w porze nocnej  

( 22.00-6.00 czasu lokalnego) 
200 100 zł 400 100 zł 

• wypadku komunikacyjnego w pracy w porze nocnej  (22.00–6.00 czasu lokalnego) 150 100 zł 300 100 zł 

• wypadku komunikacyjnego w pracy  z udziałem samochodu ciężarowego 150 100 zł 300 100 zł 

• wypadku komunikacyjnego z udziałem samochodu ciężarowego w porze nocnej    ( 22.00-

6.00 czasu lokalnego)  
150 100 zł 300 100 zł 

• wypadku komunikacyjnego w porze nocnej ( 22.00-6.00 czasu lokalnego) 100 100 zł 200 100 zł 

• wypadku komunikacyjnego w pracy 100 100 zł 200 100 zł 

• wypadku komunikacyjnego z udziałem samochodu ciężarowego 100 100 zł 200 100 zł 

• wypadku komunikacyjnego 50 100 zł 100 100 zł 

• pożaru albo zatrucia tlenkiem węgla 50 100 zł 100 100 zł 

• utonięcia 50 100 zł 100 100 zł 

• wybuchu gazu 50 100 zł 100 100 zł 

• porażenia prądem albo uderzenia pioruna 50 100 zł 100 100 zł 

• uprawiania sportu 50 100 zł 100 100 zł 

• uprawiania niebezpiecznego sportu 100 100 zł 200 100 zł 

• uprawiania sportu na kółkach 100 100 zł 200 100 zł 

• narciarstwa albo snowboardingu 150 100 zł 300 100 zł 

Śmierć małżonka albo partnera życiowego spowodowana wypadkiem komunikacyjnym 50 000 zł 100 000 zł 

Uszkodzenie ciała ubezpieczonego:   

• oparzenie 10 000 zł 20 000 zł 

• trwałe inwalidztwo spowodowane: 
o wypadkiem komunikacyjnym 
o pożarem 
o wybuchem gazu 
o porażeniem prądem albo uderzeniem pioruna 

całkowite – 10 000 zł 
częściowe – odpowiedni 

procent sumy 
ubezpieczenia  

(10 000 zł) w zależności od 
rodzaju uszkodzenia ciała – 

zgodnie z OWU 

całkowite – 20 000 zł 
częściowe – odpowiedni 

procent sumy 
ubezpieczenia  

(20 000 zł) w zależności 
od rodzaju uszkodzenia 
ciała – zgodnie z OWU 

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

odpowiedni procent sumy 
ubezpieczenia  

(10 000 zł) w zależności od 
rodzaju złamania 
– zgodnie z OWU 

 
odpowiedni procent 
sumy ubezpieczenia  

(20 000 zł) w zależności 
od rodzaju złamania 

– zgodnie z OWU 

Składka miesięczna za osobę 6,50 zł 12,00 zł 



 

 

 

 

Pakiet dodatkowy - Ochrona dla dziecka  
Do pakietu może przystępować tylko pracownik, który posiada aktualną polisę P Plus, W ramach jednej składki ochroną 

objęte są wszystkie dzieci ubezpieczonego (własne i przysposobione, do 18 roku życia, a jeśli się uczą to do 25 roku życia). 
 

 

 

 
 

 

ZDARZENIE ŚWIADCZENIE 

 Wystąpienie ciężkiej choroby dziecka 26 jednostek chorobowych  5 000 zł 

Leczenie szpitalne dziecka  

• za dzień pobytu w szpitalu spowodowanego chorobą (min. 4 dni) 25 zł 

• za dzień pobytu w szpitalu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem (za 

pierwsze 14 dni pierwszego pobytu, min. 4 dni) 
50 zł 

• za dzień pobytu w szpitalu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem 

(od 15 dnia pierwszego pobytu) 
25 zł 

Uszczerbek na zdrowiu dziecka spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem 
Odpowiedni procent sumy ubezpieczenia (10 000 zł) w 

zależności od rodzaju uszczerbku – zgodnie z OWU 

Śmierć dziecka 10 000 zł 

SKŁADKA MIESIĘCZNA ZA WSZYSTKIE DZIECI UBEZPIECZONEGO 16 zł 

UWAGA: 
W przypadku nie wypełnienia nowej deklaracji przystąpienia ochrona 

ubezpieczeniowa nie zostaje przedłużona na kolejny okres  
i kończy się z dniem 30.09.2022 r. 

 


