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Oferta  dodatkowego 
grupowego  ubezpieczenia 
na życie dla pracowników 
Volkswagen Poznań Spółka z o.o. 

 

 

Aby zapewnić jeszcze większe wsparcie wszystkim pracownikom Volkswagen Poznań Sp. z o.o. 
proponujemy dwa pakiety dodatkowe do ubezpieczenia grupowego – Wsparcie Onkologiczne 
i Wsparcie Wypadkowe. 

 
 

Ochrona Plus – Wsparcie Onkologiczne 

 
Możesz otrzymać wypłatę świadczenia nie tylko za zdiagnozowanie nowotworu, ale także m.in. za leczenie chemioterapią 

czy radioterapią. 
 

ZAKRES UBEZPIECZENIA WARIANT 1 WARIANT 2 

Nowotwór – in-situ                  1 000 zł    2 000 zł  

Wystąpienie nowotworu złośliwego 5 000 zł 

zł 

10 000 zł 

Operacje chirurgiczne w związku z leczeniem nowotworu – kwota za operację 1 000 zł 1 000 zł 

Operacje chirurgiczne w związku z udarem mózgu, zawałem serca – kwota za operację 500 zł 500 zł 

Leczenie specjalistyczne: m.in. chemioterapia, radioterapia, leczenie radiojodem, Gama Knife, Cyber Knife  3 000 zł  5 000 zł 

Śmierć naturalna ubezpieczonego 5 000 zł 10 000 zł 

Śmierć ubezpieczonego w wyniku choroby nowotworowej 10 000 zł*  20 000 zł* 

Składka miesięczna za osobę 12 zł 22 zł 
 

*Kwota świadczenia jest skumulowaną wysokością świadczeń wynikających z OWU wypłacaną w przypadku zajścia danego zdarzenia. 

 
Ochrona Max – Wsparcie Wypadkowe 

 
Możesz otrzymać szersze zabezpieczenia finansowe w razie trwałego uszkodzenia ciała. 

 

ZAKRES UBEZPIECZENIA WARIANT 1 WARIANT 2 

Złamanie kości – odpowiedni procent sumy ubezpieczenia, w zależności od rodzaju złamania (zgodnie z OWU) 10 000 zł 10 000 zł 

Trwała niezdolność do pracy w wyniku NW 50 000 zł 50 000 zł 

Trwała niezdolność do pracy wskutek nieszczęśliwego wypadku przy pracy 75 000 zł* 75 000 zł*  

Poważne uszkodzenia ciała – odpowiedni procent SU, w zależności od rodzaju uszkodzenia (zgodnie z OWU) 20 000 zł 20 000 zł 

Śmierć ubezpieczonego  10 000 zł 10 000 zł 

Śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku 50 000 zł*               50 000 zł* 

Śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego 100 000 zł* 100 000 zł* 

Śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku w pracy 100 000 zł* 100 000 zł* 

Śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego w pracy 150 000 zł* 150 000 zł* 

Powrót do Sprawności po wypadku na drodze m.in. rehabilitacja – TAK 

Składka miesięczna za osobę 18 zł 23,50 zł 

*Kwota świadczenia jest skumulowaną wysokością świadczeń wynikających z OWU wypłacaną w przypadku zajścia danego zdarzenia. 
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Kto może przystąpić 
do ubezpieczenia 

 
Do ubezpieczenia mogą przystąpić wyłącznie pracownicy 

Volkswagen Poznań Sp. z o.o., Sellpro Sp. z o.o., GI Group 

Poland S.A., GI Group Sp. z o.o. , którzy posiadają grupowe 

ubezpieczenie na życie typ P Plus. 

 
W dniu podpisania deklaracji nie można mieć orzeczonej 

jakiejkolwiek niezdolności do pracy. 

 
Wybór wariantu ubezpieczenia: 

Pracownik ma do wyboru po jednym wariancie z każdego 

pakietu. Wariant można w każdej chwili zmienić. 
 

 

Jak przystąpić do ubezpieczenia 
 

Warunkiem przystąpienia do ubezpieczenia jest wypełnienie 

i podpisanie deklaracji papierowej i przekazanie jej w 

nieprzekraczalnym terminie do 22. dnia każdego miesiąca 

w biurach Związku Solidarności VW Poznań. 

Składka za ubezpieczenie będzie potrącana z wynagrodzenia 

pracownika. 
 

 

Ograniczenia ochrony 
ubezpieczeniowej (karencja) 

 
W powyższych ubezpieczeniach obowiązują następujące okresy 

karencji: 

• operacje chirurgiczne – 180 dni, 

• ciężka choroba ubezpieczonego – 90 dni, 

• leczenie specjalistyczne – 90 dni, 

 
Karencje nie obejmują zdarzeń ubezpieczeniowych 

spowodowanych nieszczęśliwym wypadkiem. 

 

Definicje 
 

Zakres leczenia specjalistycznego: ablacja, chemioterapia, 
dializoterapia, radioterapia, radioterapia Gamma Knife lub 
Cyber Knife, terapia interferonowa, terapia radiojodem 
nienowotworowych chorób tarczycy, wszczepienie 
kardiowertera-defibrylatora, wszczepienie stymulatora serca 
(rozrusznika), wszczepienie stymulatora resynchronizującego. 
 
Nowotwór in-situ - nowotwór oceniony w badaniu 
histopatologicznym jako łagodny, o granicznej złośliwości, 
potencjalnie małej złośliwości, nieinwazyjny lub 
przedinwazyjny. 
 

 
Informacje o ofercie oraz OWU znajdziesz na 

stronie  www.solidarnoscvwp.pl, w aplikacji i na 

platformie  dla Członków NSZZ ,,Solidarność”. 

 

PZU Powrót do Sprawności 
 

To ubezpieczenie, dzięki któremu zyskujesz dostęp do rehabilitacji 

i opieki lekarskiej po wypadku na drodze. W ramach 

ubezpieczenia zorganizujemy i sfinansujemy usługi medyczne 

w prywatnych placówkach współpracujących z PZU. 
 

• Gwarantujemy szybką dostępność usług w prywatnych 

placówkach medycznych w całej Polsce. 

• Dostęp do prywatnej opieki medycznej ubezpieczony otrzyma 

po dostarczeniu niezbędnych dokumentów potwierdzających 
wystąpienie wypadku na drodze. 

 

 
Co wchodzi w zakres ubezpieczenia? 

 
 

ŚWIADCZENIE 
 

LIMIT 

konsultacje specjalistyczne 4 konsultacje 

badania diagnostyczne 4 RTG, 1 USG, 2 TK/RM 

NOWOŚĆ 

zabiegi rehabilitacyjne 

100 zabiegów 

(około 25 dni rehabilitacji) 

 
 

Dlaczego rehabilitacja jest tak 
ważna po wypadku 

 
Obecnie chorzy po urazach czekają nawet dwa lata 

na leczenie rehabilitacyjne. Na tzw. wczesną 

rehabilitację czy operacje kręgosłupa czeka się nawet 

3–4 miesiące. 

 
Brak dostępu do rehabilitacji to odebranie szansy 

pacjentowi na powrót do zdrowia. Szybko podjęta 

rehabilitacja jest warunkiem powrotu do zdrowia 

po wypadkach. 
 
 

Kontakt 

Szczegółowych informacji udzielają. 

Przedstawiciele NSZZ Solidarność 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 ubezpieczeniowy: 

mBroker.NET Sp. z o.o. 

tel. 61 847 71 71 

 
 

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 
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