
GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE W PZU ŻYCIE S.A. 

dla byłych pracowników Volkswagen Poznań Sp. z o.o., Work Service S.A., IPS Sp. z o.o., 

Sellpro Sp. z o.o.  

Dlaczego warto... 

 

Ubezpieczenia grupowe na życie gwarantują ochronę ubezpieczeniową w najtrudniejszych momentach naszego 

życia. Jak wiemy, nie można przewidzieć jak potoczą się nasze dalsze losy i dlatego chcąc zapewnić wszystkim 

byłym pracownikom   

Volkswagen Poznań Sp. z o.o., Work Service S.A., IPS Sp. z o.o., Sellpro Sp. z o.o.  

oraz ich współmałżonkom i pełnoletnim dzieciom, możliwość skorzystania z ochrony ubezpieczeniowej w ramach 

grupowego ubezpieczenia na życie, gorąco zachęcamy Państwa do zapoznania się z niniejszą ulotką oraz do 

przystąpienia do ubezpieczenia. 

Zachowujecie Państwo pełną ochronę pod warunkiem zachowania ciągłości  ubezpieczenia.  

Warunkiem skorzystania z niniejszej propozycji jest przystąpienie do Klubu PZU Pomoc SA. Jeżeli jesteście Państwo 

zainteresowani prosimy o wypełnienie dostępnych w biurach związku niezbędnych dokumentów tj. deklaracji 

ubezpieczenia. 

Do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby, które w dniu podpisania deklaracji nie przebywają na zwolnieniu lekarskim. 

Do wyboru macie Państwo jeden z dwóch wariantów.  Wariant I składka 56 zł, Wariant II składka 68 zł. 

Jeżeli zdecydujecie się Państwo na przystąpienie do ubezpieczenia płatności składek należy dokonywać w terminie 

do końca miesiąca poprzedzającego odpowiedzialność PZU Życie SA np. składka za miesiąc czerwiec, musi być 

opłacona do końca maja. Wpłat należy dokonywać wyłącznie w formie przelewu bankowego (najlepiej 

zlecenia stałego), na indywidualny rachunek bankowy (w załączeniu). 

Brak składki do końca miesiąca poprzedzającego odpowiedzialność powoduje zakończenie 

odpowiedzialności ubezpieczeniowej. 

Zgłoszenia roszczenia można dokonać: 

 Za pośrednictwem Internetu wypełniając formularz zamieszczony na stronie www.pzu.pl.  Do formularza 

należy dołączyć niezbędne dokumenty, 

 Osobiście w każdym Oddziale PZU. 

 

Definicje: 

Ciężkie choroby ubezpieczonego: katalog chorób 22 j.ch.  

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 

 

Leczenie szpitalne – odpowiedzialność PZU Zycie SA za każdy dzień pobytu w szpitalu, o ile pobyt w szpitalu trwał 

min. 4 dni w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub choroby. Maksymalnie świadczenie wypłacane jest za 90 dni w 

roku polisowym. 

 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia: W sytuacjach nie opisanych w niniejszej ulotce mają zastosowanie Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia  Typ P PLUS (kod 
warunków PTGP34) oraz odpowiednie Ogólne Warunki Dodatkowych Grupowych Ubezpieczeń – pełna treść dostępna jest na stronie: www.pzu.pl/produkty/grupowe-
ubezpieczenie-pracownicze-typ-p-plus 

http://www.pzu.pl/


Warunki ubezpieczenia w PZU Życie SA: 

 

*Skumulowana wysokość świadczenia. 
 

 

Szczegółowych informacji dotyczących przedstawionej propozycji ubezpieczenia grupowego udzieli Państwu: 

Pracownicy OM NSZZ Solidarność w VWP ds. ubezpieczeń grupowych:  

Ewa Bzdęga tel. 61 871 40 33, 882 614 339  e-mail: extern.ewa.bzdega@vw-poznan.pl 

Violetta Eder tel. 61 887 20 74, 602 597 006  e-mail: extern.violetta.eder@vw-poznan.pl 

Dedykowany doradca mbroker.net.pl  Małgorzata Hrapek telefon: 61 847 71 71  

 

Uwaga ! Niniejsza ulotka nie stanowi podstawy do określenia zobowiązań z tytułu umowy ubezpieczenia i nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego 

WARIANT I WARIANT II

A

1 40 000 zł 50 000 zł

2 80 000 zł 100 000 zł

3 100 000 zł 120 000 zł

4 100 000 zł 120 000 zł

5 120 000 zł 140 000 zł

6 400 zł 400 zł

7
-

400 zł

8
20 000 zł 20 000 zł

B

9 8 000 zł 10 000 zł

10 16 000 zł 20 000 zł

11 3 000 zł 4 000 zł

12 1 500 zł 1 800 zł

13 3 000 zł 3 600 zł

14 1 800 zł 2 000 zł

15 5 000 zł 6 000 zł

C

16 4 000 zł 5 000 zł

17

18 40 zł 50 zł

19 100 zł 125 zł

20 120 zł 150 zł

21 120 zł 150 zł

22 140 zł 175 zł

23 60 zł 75 zł

24 40 zł 50 zł

25

400 zł 500 zł

26 20 zł 25 zł

27

-

                                                     

4000 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2000 zł                                          

1200 zł                                          

400 zł                                         

200 zł

D 56 zł 68 złSkładka łączna 

Leczenie szpitalne Ubezpieczonego wskutek zawału serca lub krwotoku śródmózgowego do 14 

dni*

Jednorazowe świadczenie za pobyt w szpitalu na Oddziale Intensywnej Terapii - trwający 

nieprzerwanie min. 48 godzin

Świadczenie za każdy dzień zwolnienia lekarskiego po pobycie w szpitalu. 

Operacje chirurgiczne Ubezpieczonego kat.                                                                           

I                                                                                                                                              

II                                                                                                                                              

III                                                                                                                                         

IV                                                                                                                                                     

V

Leczenie szpitalne Ubezpieczonego spowodowane NW powyżej 14 dnia 

Zgon małżonka wskutek NW*

Zgon dziecka 

Leczenie szpitalne Ubezpieczonego wskutek NW komunikacyjnego w pracy do 14 dni*

Urodzenie dziecka

Urodzenie martwego dziecka

Zgon rodzica/teścia

Osierocenie dziecka

Świadczenia dodatkowe

Ciężka choroba Ubezpieczonego

Leczenie szpitalne Ubezpieczonego wskutek choroby

Leczenie szpitalne Ubezpieczonego wskutek NW do 14 dni*

Leczenie szpitalne Ubezpieczonego wskutek NW przy pracy do 14 dni*

Leczenie szpitalne Ubezpieczonego wskutek NW komunikacyjnego do 14 dni*

Leczenie szpitalne (za 1 dzień) – pobyt trwający minimum 4 dni wskutek choroby lub w wyniku 

NW

Trwały uszczerbek Ubezpieczonego na zdrowiu wskutek NW (1%)

Trwała niezdolność Ubezpieczonego do pracy

Świadczenia dodatkowe

Zgon małżonka 

Trwały uszczerbek Ubezpieczonego na zdrowiu wskutek zawału serca lub krwotoku 

śródmózgowego

Zgon Ubezpieczonego wskutek NW komunikacyjnego przy pracy*

 ZAKRES UBEZPIECZENIA

Świadczenie podstawowe

Zgon Ubezpieczonego

Zgon Ubezpieczonego wskutek NW*

Zgon Ubezpieczonego wskutek NW komunikacyjnego*

Zgon Ubezpieczonego wskutek NW przy pracy*

mailto:extern.ewa.bzdega@vw-poznan.pl
mailto:malgorzata.hrapek@mbroker.net.pl

