PROGRAM GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW FIRMY
GEIS PL Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,
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.
Mamy przyjemność poinformować, iż specjalnie dla Państwa – pracowników, współmałżonków oraz
pełnoletnich dzieci i partnerów życiowych opracowany został kompleksowy program ubezpieczeniowy.
W niniejszej ulotce zamieszczono najważniejsze informacje programu ubezpieczeniowego oraz zestaw
dodatkowych informacji pomocnych przy podejmowaniu decyzji o przystąpieniu do ubezpieczenia.
Zalety korzystania z nowego programu
 ochrona ubezpieczeniowa przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu ,
 możliwość ubezpieczenia współmałżonków i pełnoletnich dzieci (nawet powyżej 26 roku życia) oraz
partnerów życiowych,
 możliwość ubezpieczenia w/w członków rodziny w wariancie innym niż pracownik,
 brak ankiet i badań medycznych,
 pełny zakres ubezpieczenia grupowego do 70 roku życia,
 możliwość indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia zgodnie z OWU po zakończeniu pracy w firmie,
 możliwość zgłaszania świadczeń przez Internet (na stronie pzu.pl, należy kliknąć przycisk „zgłoś szkodę
lub roszczenie”),
 możliwość zgłaszania świadczeń przez telefon – 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu (tel.
801 102 102).
Informacje dodatkowe
 w stosunku do pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci, przystępujących do ubezpieczenia
w ciągu trzech miesięcy od daty zatrudnienia pracownika, nie mają zastosowania ograniczenia
odpowiedzialności (karencje) w ubezpieczeniu podstawowym (zgony, urodzenie dziecka), /przystępujący

po upływie trzech miesięcy od daty zatrudnienia pracownika karencja na zgony 6 m-cy oraz urodzenie
dziecka 9 m-cy/

 w ubezpieczeniach dodatkowych stosowana jest karencja zgodnie z OWU i wynosi : operacje chirurgiczne
– 180 dni, ciężkie choroby 90 dni oraz leczenie szpitalne 30 dni,
 partnerzy życiowi objęci karencją w ubezpieczeniu podstawowym oraz wszystkich ubezpieczeniach
dodatkowych,
 podane w tabeli kwoty świadczeń są skumulowane i nie podlegają zliczaniu ,
 szczegóły dotyczące zakresu ubezpieczenia zawarte są w ogólnych warunkach stanowiących
załącznik do niniejszej propozycji,
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Zakres ubezpieczenia

Wariant I

Wariant II

Wariant II

Śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego w pracy

220 000,00

240 000,00

260 000,00

Śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego

165 000,00

180 000,00

195 000,00

Śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy

165 000,00

180 000,00

195 000,00

Śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku

110 000,00

120 000,00

130 000,00

Śmierć ubezpieczonego

55 000,00

60 000,00

65 000,00

Trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem
- za 1% trwałego uszczerbku
- za 100% trwałego uszczerbku

440,00
44 000,00

480,00
48 000,00

520,00
52 000,00

Śmierć małżonka

11 000,00

12 000,00

13 000,00

Śmierć małżonka spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem

21 000,00

23 000,00

25 000,00

Śmierć rodzica lub rodzica małżonka

2 000,00

2 182,00

2 364,00

Śmierć dziecka

3 000,00

3 273,00

3 546,00

Urodzenie się dziecka

1 200,00

1 310,00

1 419,00

Urodzenie martwego dziecka

2 400,00

2 620,00

2 838,00

Osierocenie dziecka

4 000,00

4 364,00

4 728,00

Wystąpienie ciężkiej choroby ubezpieczonego w tym :
- zawał serca, by-pass, nowotwór złośliwy, udar, niewydolność nerek, zakażenie wirusem HIV, choroba
Creutzfelda-Jakoba, oparzenia, utrata wzroku, oponiak, transplantacja organów, choroba Parkinsona

3 000,00

3 500,00

4 000,00

Tak
140,00
210,00
175,00
175,00
140,00
35,00
35,00

Tak
160,00
240,00
200,00
200,00
160,00
40,00
40,00

Tak
180,00
270,00
225,00
225,00
180,00
45,00
45,00

17,50

20,00

45,00

350,00

400,00

450,00

2 000,00
1 200,00
400,00

2 500,00
1 500,00
500,00

3 000,00
1 800,00
600,00

Tak

Tak

Tak

Pobyt ubezpieczonego w szpitalu (pobyt powyżej 3 dni) :
- rozszerzenie odpowiedzialności poza terytorium Polski:
- za dzień pobytu z tytułu NW /od 1 do 14 dnia/
- za dzień pobytu z tytułu wypadku komunikacyjnego w pracy /od 1 do 14 dnia/
- za dzień pobytu z tytułu wypadku przy pracy /od 1 do 14 dnia/
- za dzień pobytu z tytułu wypadku komunikacyjnego /od 1 do 14 dnia/
- za dzień pobytu z tytułu zawału serca lub krwotoku śródmózgowego /od 1 do 14 dnia/
- za dzień pobytu spowodowanego w/w przypadkami /powyżej 15. dnia/
- za dzień pobytu z tytułu choroby
Świadczenie za dzień rekonwalescencji
Trwający nieprzerwanie maksymalnie 30 dni bezpośrednio po pobycie w szpitalu pobyt na zwolnieniu lekarskim
wydanym przez ten szpital, o ile pobyt w szpitalu trwał co najmniej 14 dni.
Jednorazowe świadczenie za pobyt na OIT
Trwający nieprzerwanie, co najmniej 48 godzin pobyt na OIT w trakcie pobytu w szpitalu.
Operacje chirurgiczne:
- I klasy
- II klasy
- III klasy
Doraźna Ochrona Medyczna /infolinia całodobowa 22 575 90 18/
Świadczenia dodatkowe w przypadku NW w domu
- zdrowotne usługi informacyjne
- organizacja pierwszej pomocy i planowanie leczenia
- wizyta domowa lekarza
- wizyta domowa pielęgniarki
- transport medyczny ubezpieczonego do szpitala
Świadczenia dodatkowe w przypadku hospitalizacji, która nastąpiła wskutek NW w domu lub nagłego zachorowania
- zorganizowanie opieki nad dziećmi do lat 15
- zorganizowanie dla ubezpieczonego transportu medycznego ze szpitala, w którym był hospitalizowany, do jego domu
- zorganizowanie wizyty pielęgniarki w domu dla zapewnienia ubezpieczonemu pomocy po wypisaniu ze szpitala

Indywidualna kontynuacja ubezpieczenia zgodnie z OWU
Składka łączna za powyższy pakiet
Podane w tabeli kwoty świadczeń są skumulowane i nie podlegają zliczaniu .

Tak

Tak

Tak

47,90

52,90

59,00

