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Grupowe ubezpieczenie na życie – wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych 
 

 

W obecnej sytuacji pracownicy branż, które mimo epidemii koronawirusa pracują dzień i noc są narażeni  

na wielogodzinne zmiany, czy późne powroty z pracy. Konsekwencją takich działań może być zawał serca,  

na wypadek, którego możesz się u nas ubezpieczyć. 

 

Jedną z konsekwencji COVID-19 może być również dłuższa hospitalizacja, a nawet pobyt na OIT. Jeśli trafisz  

do szpitala otrzymasz od nas wypłatę świadczenia za taki pobyt.  

 

Istotnym zagrożeniem są także nieszczęśliwe wypadki, do których może dojść podczas jazdy samochodem,  
czy autobusem w celach służbowych lub prywatnych. Jeżeli będziesz miał taki wypadek również obejmiemy  
Cię ochroną ubezpieczeniową. 

 

Wypłacimy Twojej rodzinie pieniądze, gdyby na skutek trudnej sytuacji Ciebie zabrakło. Zakres ubezpieczenia 
obejmuje świadczenia wynikające z konsekwencji zachorowania na COVID-19.  

 

Jeśli śmierć, leczenie szpitalne lub osierocenie dziecka będzie konsekwencją zakażeniem COVID-19, każdy 
ubezpieczony lub jego bliscy otrzymają dodatkowe świadczenie.  

 

Kogo ubezpieczamy? 

•! Ubezpieczeniem mogą być objęci wszyscy pracownicy pozostający w stosunku 
prawnym z ubezpieczającym. 

•! Propozycję kierujemy do osób w wieku 16-69 lat. 

•! Minimalna liczba ubezpieczonych dla podmiotów zatrudniających:  

o do 250 osób – 30% zatrudnionych, 

o powyżej 250 osób – 20% osób zatrudnionych. 

•! Umowa jest zawierana na 1 rok z możliwością jej odnowienia.  

 

Kogo nie możemy objąć ubezpieczeniem? 

Do ubezpieczenia nie mogą przystąpić osoby przebywające na zwolnieniu lekarskim lub z rozpoznanym 
koronawirusem.  
 

 

 

Osoby, które przystąpią do ubezpieczenia po 1 czerwca 2020 r. lub po 1 lipca 2020 r., będą objęte 30 – dniową karencją w przypadku 

leczenia szpitalnego ( z wyłączeniem leczenia szpitalnego w wyniku nieszczęśliwego wypadku), oraz 6 miesięczną karencją w przypadku 

śmierci ubezpieczonego (z wyłączeniem śmierci spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem), o ile ubezpieczony przystąpił do umowy 

później niż w czwartym miesiącu umowy. 

Osoby, które złożą deklaracje przed 1 czerwca 2020 r. lub przed 1 lipca 2020 r. 

będą objęte ochroną bez karencji. 



 

 

 

Propozycja świadczeń 
 

W tabeli prezentujemy zakres świadczeń i kwoty do wypłaty za poszczególne zdarzenia. Kwota świadczenia jest skumulowaną 

wysokością świadczeń wynikających z ogólnych warunków ubezpieczenia (OWU), wypłacaną w razie zajścia danego zdarzenia.  

 

ZAKRES UBEZPIECZENIA 

SKUMULOWANA WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA 

PRZEDZIAŁ WIEKOWY: 

16-34 35-49 50-59 60-69 

Śmierć ubezpieczonego spowodowana (świadczenie łączne): 

•!zarażeniem wirusem COVID-19 (koronawirusem)* 100 000 zł 100 000 zł 100 000 zł 50 000 zł 

•!nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym  
przy pracy 

250 000 zł 250 000 zł 250 000 zł 225 000 zł 

•!nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym 200 000 zł 200 000 zł 200 000 zł 175 000 zł 

•!nieszczęśliwym wypadkiem przy pracy 150 000 zł 150 000 zł 150 000 zł 125 000 zł 

•!nieszczęśliwym wypadkiem 100 000 zł 100 000 zł 100 000 zł 75 000 zł 

•!zawałem serca lub udarem  100 000 zł 100 000 zł 100 000 zł 75 000 zł 

Śmierć ubezpieczonego 50 000 zł 50 000 zł 50 000 zł 25 000 zł 

Jednorazowe świadczenie dla dziecka (osierocenie)  5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł 

Jednorazowe świadczenie dla dziecka (osierocenie) 

spowodowane śmiercią ubezpieczonego w wyniku 

zarażenia wirusem COVID-19 (koronawirusem) 
15 000 zł 15 000 zł 15 000 zł 15 000 zł 

Leczenie szpitalne:** 

•!za dzień pobytu spowodowany wirusem COVID-19 75 zł 75 zł 75 zł 37,50 zł 

•!za dzień pobytu spowodowany nieszczęśliwym 
wypadkiem (od 1. do 14. dnia) 50 zł 50 zł 50 zł 25 zł 

•!za dzień pobytu spowodowany chorobą 25 zł 25 zł 25 zł 12,50 zł 

•!pobyt na Oddziale Intensywnej Terapii  
– jednorazowe świadczenie 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł 2 500 zł 

Składka miesięczna za osobę 15 zł 25 zł 45 zł 85 zł 

 

 

Na kolejnej stronie znajdziesz przykłady działania mechanizmu kumulowania się świadczeń z tytułu kilku zdarzeń objętych 

odpowiedzialnością PZU Życie SA w ramach tego ubezpieczenia. 

 

* W przypadku leczenia szpitalnego spowodowanego koronawirusem zdarzenie musi być potwierdzone dokumentacją medyczną,  

a w przypadku śmierci – kartą zgonu. 

** Świadczenie zostanie wypłacone za maksymalnie 90 dni pobytu w szpitalu.  

 

 



 

 

 

Poniżej kilka przykładów sytuacji, w których wypłacimy świadczenie  

oraz pokazujących mechanizm kumulowania się kilku świadczeń:  

(przykłady nie wyczerpują wszystkich możliwości wypłat)  

 
Przykład 1 

W przypadku śmierci ubezpieczonego (w wieku 49 lat) wskutek zachorowania na COVID-19 – wypłacimy 50 000 zł z podstawowego 

świadczenia z tytułu śmierci + 50 000 zł z tytułu śmierci spowodowanej zakażeniem COVID-19. 

Łącznie wypłacimy 100 000 zł. 

Każde z osieroconych dzieci ubezpieczonego otrzyma dodatkowo po 15 000 zł. 

Przykład 2 

W przypadku wypadku ubezpieczonego (w wieku 35 lat), zawodowego kierowcy wracającego z trasy, w trakcie pracy  

– wypłacimy 50 000 zł z tytułu śmierci + 50 000 zł z tytułu śmierci spowodowanej wypadkiem w pracy + 100 000 zł z tytułu  

śmierci spowodowanej wypadkiem komunikacyjnym + 50 000 zł z tytułu śmierci spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem. 

Łącznie wypłacimy 250 000 zł. 

Przykład 3 

W przypadku pobytu ubezpieczonego (w wieku 55 lat) w szpitalu – świadczenie dzienne to 25 zł + 50 zł jeśli pobyt w szpitalu  

był związany z zakażeniem COVID-19, a jeśli był to pobyt na OIT – wypłacimy dodatkowo jednorazowe świadczenie 5 000 zł. 
 

Łącznie ubezpieczony otrzymuje 75 zł za każdy dzień pobytu w szpitalu i jednorazowe świadczenie za pobyt na OIT. 

 

 
 

Ważne 

Pracownik, który w rocznice polisy będzie miał ukończony 60. rok życia, automatycznie przejdzie  
do ostatniego przedziału wiekowego, w którym zmienia się zakres ubezpieczenia. Składki są zmienne  

dla każdego przedziału. 

Ważne 
 

Jeśli posiadasz już inne grupowe ubezpieczenie w PZU Życie SA, wypłata świadczeń odbywa  

się niezależnie z każdej polisy, zgodnie z zawartą umową. 



 

 

Oferta zawiera następujące odstępstwa od ogólnych warunków grupowego 

ubezpieczenia (OWU) typ P Plus: 
 

NAZWA ODSTĘPSTWA DEFINICJA ODSTĘPSTWA 

Definicje i ograniczenie 
przystępowania 

Definicja:  

COVID-19 – choroba infekcyjna o przebiegu ostrym, spowodowana zakażeniem 
wirusem SARS-CoV-2, powodująca objawy ogólnoustrojowe oraz w układzie 
oddechowym. Warunkiem stwierdzenia wystąpienia choroby jest potwierdzenie 
obecności wirusa SARS-CoV-2 w teście diagnostycznym (rRT-PCR). 

Śmierć w wyniku COVID-19 – śmierć, której przyczyną bezpośrednią albo wyjściową 
(pierwotną) była choroba COVID-19, co jest potwierdzone w karcie zgonu  
lub w dokumentacji medycznej stwierdzającej przyczynę zgonu. 

Brak możliwości przystępowania do ubezpieczenia osób, które na dzień podpisania 
deklaracji zostały pozytywnie zdiagnozowane na obecność koronawirusa. 

Zapis na dedykowanej deklaracji: „W dniu podpisania deklaracji przystąpienia  
nie przebywam na zwolnieniu lekarskim, nie jestem pozytywnie zdiagnozowany  
na obecność koronawirusa.” 

 
Zmiana definicji ubezpieczonego Ubezpieczony – osoba pozostająca w stosunku prawnym z ubezpieczającym. 

W umowie ubezpieczenia nie mają zastosowania zapisy odnoszące się  
do ubezpieczonych bliskich.  

 
Zmiana definicji krwotoku 
śródmózgowego na udar mózgu 

W każdym przypadku, w którym w umowie dodatkowego grupowego ubezpieczenia  
na wypadek śmierci spowodowanej zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym 
mowa jest o krwotoku śródmózgowym, stosuje się określenie udar, który oznacza: 
nagłe ogniskowe lub uogólnione zaburzenie czynności mózgu, prowadzące  
do trwałych ubytków neurologicznych, wywołane wyłącznie przyczynami 
naczyniowymi rozumianymi jako zamknięcie światła lub przerwanie ciągłości ściany 
naczynia mózgowego, za wyjątkiem przyczyn naczyniowych spowodowanych 
chorobą mózgu lub wywołanych czynnikami urazowymi. 

Brak karencji dla osób 
przystępujących do ubezpieczenia 
w dniu 1 czerwca 2020 r.  
lub 1 lipca 2020 r.  

Dla osób przystępujących do umowy ubezpieczenia 1 czerwca 2020 r. lub 1 lipca 
2020 r., które pozostają w stosunku prawnym z ubezpieczającym, nie stosuje się 
karencji określonej w ogólnych warunkach ubezpieczenia. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakładem ubezpieczeń jest PZU Życie SA. Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego  

i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach 

i ograniczeń odpowiedzialności PZU Życie SA, znajdziesz w tabelach świadczeń tego materiały oraz w aktualnych  

ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia na życie PPlus wraz z umowami dodatkowymi na wypadek:  

nieszczęśliwego wypadku, osierocenia dziecka, wypadku przy pracy, wypadku komunikacyjnego, zawału serca  

lub udaru i leczenia szpitalnego, dostępne u naszych agentów, w naszych oddziałach i na stronie pzu.pl.  

Jeśli chcą Państwo zawrzeć umowę, prosimy o kontakt z przedstawicielem PZU Życie SA. 


