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Ubezpieczenia grupowe na życie gwarantują ochronę ubezpieczeniową w najtrudniejszych momentach 
naszego życia. Jak wiemy, nie można przewidzieć jak potoczą się nasze dalsze losy. Dlatego chcemy zapewnić 
wszystkim pracownikom Volkswagen Poznań Sp. z o.o,  możliwość skorzystania z ochrony ubezpieczeniowej 
w ramach grupowego ubezpieczenia na życie. Gorąco namawiamy do zapoznania się z niniejszą ulotką oraz 
do przystąpienia do ubezpieczenia.

Zobacz, co zyskasz, jeśli skorzystasz z naszej oferty:

DLA PRACOWNIKA DLA RODZINY PRACOWNIKA

• szeroki zakres ubezpieczenia
• możliwość uzyskania świadczenia, gdy dojdzie 

do nieprzewidzianych zdarzeń losowych 
• szybka wypłata należnego świadczenia 

• wsparcie finansowe (świadczenie) dla rodziny zmarłego 
pracownika 

• ochrona ubezpieczeniowa dla małżonka/partnera 
życiowego i pełnoletnich dzieci pracownika  

       zakres ubezpieczenia, którego nie uzyskasz 
w polisach indywidualnych,

       szybką realizacja świadczenia,

       ochronę ubezpieczeniową 24 godziny na dobę, 
7 dni w tygodniu,

       zaoszczędzisz swój czas dzięki uproszczonym 
formalnościom i procedurom,

       nie zapłacisz podatku dochodowego i spadkowego 
od otrzymanego świadczenia.

Kto może przystąpić do ubezpieczenia?

Do ubezpieczenia mogą przystąpić wszyscy pracownicy 
Volkswagen Poznań Spółka z o.o., Sellpro Sp. z o.o., Work 
Service SA oraz  ich małżonkowie oraz pełnoletnie dzieci, 
a także partnerzy życiowi. 

Partner życiowy – wskazana w deklaracji przystąpienia 
ubezpieczonego osoba nie będąca w formalnym związku 
małżeńskim, pozostająca z ubezpieczonym – również 
nie będącym w formalnym związku małżeńskim 
– we wspólnym pożyciu. Partner życiowy nie może być 
spokrewniony z ubezpieczonym. Ubezpieczony może wskazać 
partnera życiowego wyłącznie raz w danym roku polisowym. 
Wskazanie partnera życiowego obowiązuje od pierwszego 
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
dokonano wskazania. 

Warunkiem przystąpienia do ubezpieczenia jest wypełnienie 
i podpisanie deklaracji przez każdą z osób ubezpieczonych 
(tj. pracownika, współmałżonka/partnera życiowego, 
pełnoletnie dziecko) i przekazanie jej w nieprzekraczalnym 
terminie do 22. dnia każdego miesiąca w biurach związku 
lub podczas dyżurów. 

•  Deklaracje złożone do 22 kwietnia – odpowiedzialność PZU 
od 1 maja 2019 roku 

•  Deklaracje złożone do 22 maja – odpowiedzialność PZU 
od 1 czerwca 2019 roku 

•  Deklaracje złożone do 22 czerwca – odpowiedzialność PZU 
od 1 lipca 2019 roku

Składka za Twoje ubezpieczenie oraz za ubezpieczenie Twoich 
najbliższych będzie potrącana z Twojego wynagrodzenia.

Wybór wariantu

Pracownik ma do wyboru jeden z  6 wariantów 
ubezpieczenia. Różnią się one wysokością świadczeń, 
zakresem ochrony oraz wysokością składki.
• Można wybrać tylko jeden z wariantów.
•  Wariant wybiera się podczas wypełniania deklaracji 

przystąpienia do ubezpieczenia.
•  W dowolnym momencie ubezpieczenia mozna dokonać 

zmiany wariantu.

Współmałżonek, partner życiowy i pełnoletnie dziecko 
mogą przystąpić tylko do wariantu VII (składka 48 zł). 

Korzyści z ubezpieczenia grupowego
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Uposażeni

Masz prawo wskazać uposażonych, tj. osoby uprawnione 
do otrzymania świadczenia w razie Twojej śmierci. Możesz 
także w każdej chwili zmienić osoby uposażone. Natomiast 
w przypadku, gdy nie wskażesz uposażonych, wówczas 
świadczenie przysługuje niżej wymienionym członkom 
rodziny według kolejności pierwszeństwa:
• małżonek- świadczenie w całości,
• dzieci - świadczenie w częściach równych,
• rodzice -  świadczenie w częściach równych,
• inni ustawowi spadkobiercy.

Ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej 
(karencja)

Jeżeli przystąpisz do ubezpieczenia w ciągu 3 miesięcy od 
daty wdrożenia nowego programu – czyli od 1 maja 2019 
roku, nie obejmują Cię żadne karencje. Wszystkie świadczenia 
przysługują Ci od 1. dnia ochrony ubezpieczeniowej.

Uwaga! 
Karencje nie obejmują zdarzeń ubezpieczeniowych 
spowodowanych nieszczęśliwym wypadkiem. 

Zniesienie karencji nie dotyczy partnerów życiowych.

Osoby, które zostaną zatrudnione 
po 1 lipca 2019 roku i przystąpią 
do ubezpieczenia w ciągu pierwszych 
3 miesięcy od daty zatrudnienia, będą 
objęte następującymi karencjami:

Osoby, które będą zatrudnione po 
1 lipca i przystąpią do ubezpieczenia 
po 3 miesiącach od daty zatrudnienia, 
będą objęte następującymi karencjami: 

Partnerzy życiowi

• operacje chirurgiczne – 180 dni,
• poważne zachorowania małżonka – 180 dni,
• ciężka choroba ubezpieczonego – 90 dni,
• utrata zdrowia przez dziecko – 3 miesiące,
• leczenie specjalistyczne – 90 dni,
• leczenie szpitalne – 30 dni.

• operacje chirurgiczne – 180 dni,
• poważne zachorowania małżonka – 180 dni,
• ciężka choroba ubezpieczonego – 90 dni,
• utrata zdrowia przez dziecko – 3 miesiące,
• leczenie specjalistyczne – 90 dni,
• leczenie szpitalne – 30 dni,
• urodzenie dziecka – 9 miesięcy,
• śmierć – 6 miesięcy,
• osierocenie dziecka – 6 miesięcy.

– bez względu na datę przystąpienia do 
ubezpieczenia będą objęci tymi samymi 
karencjami co pracownicy, którzy przystąpią 
do ubezpieczenia po 3 miesiącach od daty 
zatrudnienia.
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ZAKRES UBEZPIECZENIA

WARIANT

I II III IV V VI

VII 

dla 
współmałżonków 
/członków rodzin

Świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego wskutek*:
• nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego w pracy 81 000 93 500 106 000 160 000 240 000 300 000 120 000
• nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego 70 000 80 000 90 000 130 000 180 000 240 000 100 000
• nieszczęśliwego wypadku w pracy 75 000 87 500 100 000 140 000 200 000 260 000 100 000
• nieszczęśliwego wypadku 64 000 74 000 84 000 110 000 140 000 200 000 80 000
• zawału serca lub udaru mózgu 64 000 74 000 84 000 100 000 130 000 150 000 40 000
• przyczyny naturalnej – choroby 32 000 37 000 42 000 50 000 60 000 75 000 40 000
Świadczenia dla dziecka – osierocenie 5 000 5 900 6 700 7 500 8 000 10 000 4 500
Świadczenia z tytułu śmierci współubezpieczonych*:
•  śmierć małżonka spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym 24 000 28 000 32 000 36 000 60 000 70 000 20 000
• śmierć małżonka spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem 24 000 28 000 32 000 36 000 46 000 50 000 20 000
• śmierć małżonka naturalna 12 000 14 000 16 000 18 000 21 000 25 000 10 000
• śmierć dziecka naturalna (bez względu na wiek dziecka) 3 700 4 300 4 900 5 500 6 000 7 000 3 000
• śmierć rodziców spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem 2 400 2 800 3 200 3 600 6 000 6 500 1 700
• śmierć rodziców naturalna 2 400 2 800 3 200 3 600 4 000 4 200 1 700
• śmierć rodziców małżonka spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem 2 400 2 800 3 200 3 600 6 000 6 500 1 700
• śmierć rodziców małżonka naturalna 2 400 2 800 3 200 3 600 4 000 4 200 1 700
Urodzenie: 
• urodzenie dziecka 1 850 2 150 2 500 2 800 3 000 3 100 1 600
• urodzenie dziecka w wyniku ciąży mnogiej (dodatkowe świadczenie) 500 750 750 1 000 1 000 1 000 1 000
• urodzenie martwego dziecka 3 700 4 300 5 000 5 600 6 000 6 200 3 200
Świadczenia zdrowotne: 
•  trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem – 100% 42 000 49 000 56 000 63 000 75 000 90 000 40 000
•  trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem – 1% 420 490 560 630 750 900 400
•  trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany zawałem serca lub udarem  

mózgu – 100%  – – – – 50 000 70 000 –

•  trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany zawałem serca lub udarem  
mózgu – 1% – – – – 500 700 –

• wystąpienie ciężkiej choroby ubezpieczonego 3 600 4 200 4 800 5 500 7 000 8 000 4 000
• wystąpienie ciężkiej choroby ubezpieczonego** – – – – 8 750 10 000 –
• wystąpienie ciężkiej choroby małżonka ubezpieczonego – – – – 3 000 4 000 2 000
• operacja chirurgiczna: 

 I klasa (100% sumy ubezpieczenia) – – – 6 000 10 000 10 000 6 000
 II klasa (50% sumy ubezpieczenia) – – – 3 000 5 000 5 000 3 000
 III klasa (30% sumy ubezpieczenia) – – – 1 800 3 000 3 000 1 800
 IV klasa (10% sumy ubezpieczenia) – – – 600 1 000 1 000 600
 V klasa (5% sumy ubezpieczenia) – – – 300 500 500 300

• niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji 20 000 20 000 20 000 30 000 50 000 75 000 –
•  leczenie szpitalne dziecka (do 25. roku życia) – minimum 4-dniowy pobyt w szpitalu (na terenie Polski) – świadczenie za każdy dzień (płacone od 1. dnia)  

pobytu w szpitalu spowodowane: 
 chorobą – – – – – – 40
 nieszczęśliwym wypadkiem od 1. do 14. dnia – – – – – – 80

•  leczenie szpitalne – minimum 2-dniowy pobyt w szpitalu w wyniku choroby 1-dniowy pobyt w szpitalu w wyniku NW  
– świadczenie za każdy dzień (płacone od 1. dnia) pobytu w szpitalu spowodowane: 
 nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym w pracy od 1. do 14. dnia 105 105 122,50 200 300 360 200
 nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym od 1. do 14. dnia 90 90 105 160 250 300 160
 nieszczęśliwym wypadkiem przy pracy od 1. do 14. dnia 90 90 105 160 250 300 160
 zawałem serca lub udarem mózgu od 1. do 14. dnia 45 45 52,50 60 150 180 60
 nieszczęśliwym wypadkiem od 1. do 14. dnia 75 75 87,50 120 200 240 120
 chorobą 30 30 35 40 50 60 40
 jednorazowe świadczenie z tytułu pobytu na Oddziale Intensywnej Terapii 300 300 350 400 500 800 400
  rekonwalescencja 15 15 17,50 20 25 40 20

•  karta apteczna – prawo do zakupu produktów we wskazanych aptekach 
o wartości  – – – –  – 300 –

•  leczenie specjalistyczne  – – – – 3 000 3 000 –
• utrata zdrowia przez dziecko (do 25. roku życia) – suma ubezpieczenia:  – – – 5 000 5 000 5 000 10 000

SKŁADKA MIESIĘCZNA ZA OSOBĘ 40,00 47,00 54,00 60,00 76,00 89,00 48,00
 
*Kwota świadczenia jest skumulowaną wysokością świadczeń wynikających z OWU wypłacaną w przypadku zajścia danego zdarzenia.
** Kwota świadczenia dla następujących jednostek chorobowych: chirurgiczne leczenie chorób wieńcowych by-pass, zawał serca, wada serca, nowotwór 

złośliwy.  

801 102 102    pzu.pl
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Definicje

Ciężkie choroby ubezpieczonego – zakres ubezpieczenia 
obejmuje następujące choroby: anemia aplastyczna, 
bąblowiec mózgu, chirurgiczne leczenie choroby naczyń 
wieńcowych – by-pass, choroba Creutzfeldta-Jakoba, 
masywny zator tętnicy płucnej leczony operacyjnie, 
niewydolność nerek, nowotwór złośliwy, odkleszczowe 
wirusowe zapalenie mózgu, ropień mózgu, sepsa, tężec, 
udar, wścieklizna, zakażenie wirusem HIV, zawał serca, 
zgorzel gazowa, bolerioza, choroba aorty brzusznej, choroba 
aorty piersiowej, gruźlica, przewlekłe zapalenie wątroby, 
utrata kończyny wsuktek choroby, utrata słuchu, wada 
serca, choroba neuronu ruchowego, choroba Huntingtona, 
bakteryjne zapalenie mózgu lub opon mózgowo-
rdzeniowych, zakażona martwica trzustki, bakteryjne 
zapalenie wsierdzia, stwardnienie rozsiane, oparzenia, 
transplantacja organów, utrata wzroku, oponiak, choroba 
Parkinsona.

Ciężkie choroby współmałżonka – zakres ubezpieczenia 
obejmuje następujące choroby: anemia aplastyczna, 
bąblowiec mózgu, chirurgiczne leczenie choroby naczyń 
wieńcowych – by-pass, choroba Creutzfeldta-Jakoba, 
masywny zator tętnicy płucnej leczony operacyjnie, 
niewydolność nerek, nowotwór złośliwy, odkleszczowe 
wirusowe zapalenie mózgu, ropień mózgu, sepsa, tężec, 
udar, wścieklizna, zakażenie wirusem HIV, zawał serca, 
zgorzel gazowa, oparzenia, transplantacja organów, utrata 
wzroku, oponiak, choroba Parkinsona.

Utrata zdrowia przez dziecko – zakres ubezpieczenia 
obejmuje: ciężkie oparzenia, dystrofię mięśni, gorączkę 
reumatyczną z przetrwałymi powikłaniami sercowymi, 
łagodnego guza mózgu, nabytą niedokrwistość aplastyczną, 
nabytą niedokrwistość hemolityczną, nabytą przewlekłą 
chorobę serca, nagminne porażenie dziecięce, niewydolność 
nerek, nowotwór złośliwy, porażenie (paraliż), przewlekłe 
wirusowe zapalenie wątroby typu B lub C, śpiączkę, tężec, 
utratę kończyn, utratę słuchu, utratę wzroku, zakażenie 
HIV wskutek transfuzji, zapalenie mózgu, zapalenie opon 
mózgowo-rdzeniowych.

Leczenie specjalistyczne – zakres ubezpieczenia 
obejmuje przeprowadzenie u ubezpieczonego w okresie 
odpowiedzialności PZU Życie SA specjalistycznego 
leczenia tj. chemioterapię lub radioterapię, terapię 
interferonową, wszczepienie kardiowertera/defibrylatora 
lub rozrusznika serca, ablację. 

Ubezpieczenie obowiązuje na całym świecie.

Leczenie szpitalne – zakres ubezpieczenia obejmuje 
następujące zdarzenia: pobyt w szpitalu spowodowany 
chorobą (odpowiedzialność od 2. dnia pobytu w szpitalu), 
pobyt w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem 
(odpowiedzialność od 1. dnia pobytu w szpitalu).  
Świadczenie przysługuje za maksymalnie 120 dni pobytu 
w szpitalu w roku polisowym.

Pobyt na OIT – trwający nieprzerwanie co najmniej 
48 godzin pobyt na Oddziale Intensywnej Terapii w trakcie 
pobytu w szpitalu.

Odpowiedzialność PZU obejmuje pobyt w szpitalu, pobyt 
na OIT, wykonanie operacji chirurgicznej na terenie Unii 
Europejskiej, Australii, Islandii, Japonii, Kanady, Monako, 
Norwegii, Nowej Zelandii, USA, Szwajcarii i Watykanu. 

Rekonwalescencja – trwający nieprzerwanie maksymalnie 
30 dni – bezpośrednio po pobycie w szpitalu – pobyt na 
zwolnieniu lekarskim wydanym przez oddział szpitalny, 
w którym odbywało się leczenie szpitalne.  Świadczenia 
z tytułu rekonwalescencji przysługują za maksymalnie 90 dni 
w roku polisowym.

Karta apteczna –  gwarantuje prawo do odbioru 
produktów we wskazanych aptekach. Aktualny wykaz aptek 
umożliwiających realizację Karty aptecznej, jest dostępny 
na stronie pzu.pl, w oddziałach PZU lub poprzez infolinię 
PZU. Karta przysługuje maksymalnie trzy razy w roku 
polisowym.
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Indywidualna kontynuacja ubezpieczenia

      Pracownik, który był ubezpieczony przez co najmniej 
6 miesięcy, może kontynuować ubezpieczenie 
po ustaniu zatrudnienia.

      Podczas indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia  
obowiązują standardowe warunki indywidualnego 
kontynuowanego ubezpieczenia oferowane przez 
PZU Życie SA.

      Te same zasady indywidualnej kontynuacji 
ubezpieczenia dotyczą współmałżonka, partnera 
życiowego oraz pełnoletnich dzieci.

      Wniosek o indywidualną kontynuację ubezpieczenia  
należy złożyć do PZU Życie SA niezwłocznie 
tj. do końca miesiąca za który została przekazana 
ostatnia składka przez zakład pracy.

Wypłata świadczenia

Wnioski o wypłatę świadczeń możesz zgłaszać: 

w formie papierowej: 
• w biurze ZZ Solidarność w Volkswagen Poznań, 
• w najbliższym oddziale PZU.

przez internet                                                                                              

Złóż wniosek przez internet. Będzie szybciej.
Wniosek możesz złożyć w dowolnej chwili, 24 godziny 
na dobę, 7 dni w tygodniu, z każdego miejsca na świecie. 
Na stronie pzu.pl znajdziesz internetowy formularz zgłoszenia 
roszczenia. Wypełnij prosty wniosek i dołącz zeskanowane 
lub sfotografowane dokumenty. W każdej chwili możesz 
sprawdzić status swojej sprawy.

Informacje dodatkowe

Każdy ubezpieczony uzyska 10% zniżki w PZU SA 
na ubezpieczenia komunikacyjne i majątkowe.

Zniżki komunikacyjne PZU SA: 
• PZU AUTO (gr. 4000) na wybrane produkty,
• 401 – PZU Auto AC,
• 403 – PZU Auto OC,
• 407 – PZU Auto NNW Max

Zniżki majątkowe PZU SA:
• PZU Dom (grupa 5000),
• 8000 – PZU Gospodarstwo Rolne,
•  818010 – PZU Gospodarstwo Rolne Budynki 

Obowiązkowe,
•  D18020 – PZU Gospodarstwo Rolne OC 

Obowiązkowe Rolnika,
• 818030 – PZU Gospodarstwo Rolne Mienie,
• 118040 – PZU Gospodarstwo Rolne NNW,
•  701 – PZU NNW ogólne, umowy indywidualne 

i rodzinne,
•  711 – PZU Wojażer, umowy indywidualne 

i rodzinne.

Zasady naliczenia zniżek: 
1.   Suma zniżek uzyskanych dla danego rodzaju 

ubezpieczenia nie może powodować obniżenia minimalnej 
składki określonej w ogólnych warunkach ubezpieczenia 
i taryfie składek.

2.   Zniżka wynikająca z posiadania ubezpieczenia grupowego 
na życie w PZU Życie SA naliczana jest jako ostatnia 
od kwoty składki obliczanej na podstawie taryfy dla 
danego rodzaju ubezpieczenia.

3.   Zniżki udzielone w ramach karty Klubu PZU Pomoc 
w Życiu nie łączą się z innymi promocjami (inicjatywami 
sprzedażowymi) funkcjonującymi w PZU SA.

Zniżka przysługuje posiadaczowi Karty, który jest 
właścicielem lub współwłaścicielem przedmiotu 
ubezpieczenia i dotyczy ubezpieczeń mienia nie służącego 
do prowadzenia działalności gospodarczej. W przypadku 
ubezpieczeń komunikacyjnych właściciela/współwłaściciela 
ustala się na podstawie dowodu rejestracyjnego pojazdu.

W celu skorzystania ze zniżki, uzyskaj numer Karty, a następnie 
aktywuj ją w Klubie PZU Pomoc w Życiu. W tym celu skontaktuj 
się z infolinią PZU pod numerem telefonu 801 102 102 
lub zarejestruj się pod adresem internetowym www.pzu.pl/
kontakt-i-pomoc/formularze-online/aktywuj-karte-w-klubie

Uzyskany numer karty okaż agentowi lub pracownikowi PZU 
podczas przygotowywania oferty, aby mógł on naliczyć zniżkę. 

801 102 102    pzu.pl
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Szczegółowych informacji udzielają.

Przedstawiciele NSZZ Solidarność ds. ubezpieczeń grupowych: 

Ewa Bzdęga
tel. 61 871 40 33
e-mail: extern.ewa.bzdega@vw-poznan.pl

Violetta Eder 
tel. 61 887 20 74 
e-mail: extern.violetta.eder@vw-poznan.pl

Dedykowany doradca ubezpieczeniowy: 

mBroker.NET Sp. z o.o. 
tel. 61 847 71 71 
e-mail: solidarnoscvwp@mbroker.net.pl 

Informacje o ofercie uzyskasz także na stronie solidarnoscvwp.pl.

Załączniki

Ogólne warunki ubezpieczenia 
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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 ograniczeniach odpowiedzialności PZU Życie SA, znajdziesz  
w aktualnych ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia typ P Plus dostępnych na pzu.pl, w placówkach PZU Życie SA 
lub u naszych agentów. 

801 102 102   pzu.pl
Opłata zgodna z taryfą operatora


