Szanowne koleżanki i koledzy,
Przedstawiamy nową ofertę PZU ŻYCIE S.A. ubezpieczeń grupowych. Oferta zawiera nowe
ryzyka ubezpieczeniowe, wzrosty poszczególnych świadczeń oraz rozszerzenia zakresów
dotychczasowych ubezpieczeń.
Na szczególna uwagę zasługuje dodatkowa oferta PZU W RAZIE WYPADKU, która za niewielką
składkę pozwala znacznie zwiększyć ochronę ubezpieczeniową przed skutkami
nieszczęśliwych wypadków. Oferta skierowana jest dla osób wybierających ofertę PZU jak
również nie ubezpieczonych w ogóle lub ubezpieczonych w innym Towarzystwie.
Wszelkie informacje znajdą Państwo na stronie www.solidarnosctvp.pl lub www.tvp.mentor.pl .
Jesteśmy przekonani, że nowa propozycja spełni Państwa oczekiwania.
Pakiet korzyści
·
szeroki zakres ubezpieczenia obejmujący życie i zdrowie ubezpieczonego i jego bliskich,
niemożliwy do uzyskania w polisach indywidualnych
·
atrakcyjne stałe składki przez cały czas trwania umowy
·
ochrona przez 24 godziny na dobę, na całym świecie
·
zawarcie umowy bez względu na stan zdrowia
·
możliwość ubezpieczenia osób bliskich: małżonków, partnerów życiowych i pełnoletnich dzieci
·
gwarancja szybkiej i sprawnej realizacji świadczeń (pozycja lidera na polskim rynku ubezpieczeń
na życie)
·
świadczenia wolne od podatku dochodowego i spadkowego
·
możliwość kontynuowania ubezpieczenia po odejściu z pracy
·
program lojalnościowy Klub PZU Pomoc w Życiu dla Naszych Klientów, objętych
ubezpieczeniem na życie w ramach polisy grupowej.
Uczestnictwo jest bezpłatne i pozwala korzystać z bogatej oferty profitów i zniżek przygotowanych
specjalnie dla klubowiczów; min. 10 %
zniżki na ubezpieczenie domu i samochodu w PZU. Szczegóły - www.pzu.pl/pomocwzyciu

Nowości w programie
·
wyższe świadczenia w stosunku do obecnie wypłacanych
·
nowy rozszerzony zakres w operacjach chirurgicznych
·
rozszerzony katalog ciężkich chorób ubezpieczonego z dotychczasowych 22 do 36
jednostek chorobowych
·
korzystniejsze warunki w leczeniu szpitalnym:
•
•

·

świadczenie należne już za pobyt w wyniku nieszczęśliwego wypadku, wypadku
komunikacyjnego, wypadku przy pracy od 1 dnia,
w wyniku choroby, zawału serca lub krwotoku śródmózgowego od 2 dnia (dotychczas 4
dni)
odpowiedzialność za śmierć dziecka bez względu na wiek (aktualnie do 25 r.ż)

Warianty ubezpieczenia
Program ubezpieczeniowy oferuje pięć wariantów ubezpieczenia różniących się wysokością
świadczeń oraz składki ubezpieczeniowej:
·
pracownik może wykupić jeden z wariantów
·
wybór wariantu dokonywany jest przy wypełnianiu deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia
·
małżonkowie, partnerzy życiowi oraz dzieci mogą zostać ubezpieczeni w dowolnym wariancie
(niezależnie od wariantu pracownika)
·
zmiana wariantu ubezpieczenia możliwa jest w dowolnym momencie; zmieniając wariant
ubezpieczenia na wyższy będą miały zastosowanie
ograniczenia ochrony (karencje). Będą dotyczyć zdarzeń oraz różnicy wysokości świadczeń, które nie
podlegały ochronie w poprzednim wariancie ubezpieczenia.
Ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej(karencje)
·
brak karencji dla osób obecnie ubezpieczonych
·
brak karencji dla nowych ubezpieczonych - pracowników, współmałżonków i pełnoletnich
dzieci, którzy przystąpią do ubezpieczenia w ciągu trzech pierwszych miesięcy od zawarcia nowego
programu tj.:

1.12.2017 r.,

1.01.2018 r., 1.02.2018 r.

Uwaga!
Informacja o braku karencji nie dotyczy partnerów życiowych.
Karencje dla osób przystępujących do ubezpieczenia w okresie późniejszym oraz dla partnerów
życiowych: zgony, osierocenie, urodzenie martwego dziecka - 6 miesięcy, urodzenie dziecka - 9
miesięcy, leczenie szpitalne - 30 dni, ciężka choroba ubezpieczonego, leczenie specjalistyczne - 90
dni, operacje chirurgiczne - 180 dni,. Karencje nie dotyczą zdarzeń spowodowanych nieszczęśliwym
wypadkiem
Kto może przystąpić do ubezpieczenia?
Do ubezpieczenia mogą przystąpić:
·
pracownicy firmy (bez względu na formę zatrudnienia) oraz
·
małżonkowie (albo partnerzy życiowi) i dorosłe dzieci (niezależnie od tego czy się uczą, czy
pracują).
Ofertę kierujemy do osób w wieku 16-69 lat, a ochrona ubezpieczeniowa może trwać aż do roku, w
którym ubezpieczony kończy 70 lat.
Przed przystąpieniem do ubezpieczenia należy zapoznać się z ogólnymi warunkami grupowego
ubezpieczenia typ P Plus oraz ubezpieczeń dodatkowych (OWU) dostępnych na
stronie www.pzu.pl . Więcej informacji o programie na
stronach www.solidarnosctvp.pl oraz www.tvp.mentor.pl
Realizacja świadczeń
Świadczenie można zgłosić:
·
wypełniając formularz zgłoszenia na pzu.pl
·
dzwoniąc pod numer 801 102 102 lub 22 566 55 55
·
osobiście w blisko 200 Oddziałach PZU w Polsce

Propozycja grupowego ubezpieczenia typ P Plus
dla pracowników Telewizji Polskiej SA oraz ich rodzin
ZAKRES UBEZPIECZENIA
Wariant 1
Świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego
Śmierć ubezpieczonego spowodowana*:
- nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym w pracy
- nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym
- nieszczęśliwym wypadkiem przy pracy/delegacji
- nieszczęśliwym wypadkiem
- zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym
- przyczyną naturalną (chorobą)
Jednorazowe świadczenie dla dziecka (osierocenie)
Świadczenia z tytułu śmierci współubezpieczonych
Śmierć małżonka spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem*
Śmierć małżonka naturalna (choroba)
Śmierć dziecka spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem* Nowość !
Śmierć dziecka (bez względu na wiek) Korzystniejsze warunki !
Śmierć rodziców spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem* Nowość !
Śmierć rodziców (choroba)
Śmierć rodziców małżonka spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem*
Nowość !
Śmierć rodziców małżonka (choroba)
Urodzenie
Urodzenie dziecka
Urodzenie martwego dziecka
Świadczenia zdrowotne
Trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany:
- nieszczęśliwym wypadkiem - za 1 % trwałego uszczerbku
- zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym - za 1 % trwałego
uszczerbku
Wystąpienie ciężkiej choroby ubezpieczonego- wariant rozszerzony
plus
36 jednostek chorobowych Rozszerzony katalog !
Operacja chirurgiczna ubezpieczonego (choroba lub uraz) - zakres 610
operacji
- 1 klasa Nowość !
- 2 klasa
- 3 klasa
- 4 klasa
- 5 klasa Nowość !
Operacja chirurgiczna Plus wykonana Nowość !
- w znieczuleniu ogólnym
- podczas pobytu w szpitalu trwającego dłużej niż 14 dni
- w związku z zawałem serca lub udarem lub nowotworem złośliwym
- poza terytorium RP
Niezdolność ubezpieczonego do pracy i samodzielnej egzystencji
(choroba lub NW)
Leczenie szpitalne ubezpieczonego spowodowane*:
pobyt min. 2 dni chorobą, 1 dzień NW Korzystniejsze warunki !
- wypadkiem komunikacyjnym
- wypadkiem przy pracy
- zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym
- nieszczęśliwym wypadkiem

WYSOKOŚĆ W
Wariant 2 Wariant 3

158 000
114 000
114 000
70 000
63 000
35 000
3 000

160 000
120 000
120 000
80 000
65 000
40 000
5 000

220 200
160 140
160 140
100 080
86 040
50 040
5 800

20 000
9 000
5 000
2 500
4 000
1 500

25 000
11 000
6 300
3 800
4 900
2 400

28 600
13 000
6 800
4 300
5 300
2 800

4 000

4 900

5 300

1 500

2 400

2 800

1 200
2 400

1 900
3 800

2 100
4 200

315

440

520

315

440

520

4 000

4 500

5 000

-

2 000
1 000
600
200
100

2 500
1 250
750
250
125

-

200
200
200
TAK

250
250
250
TAK

10 000

15 000

20 000

za 1 dzień p
105
105
87,50
87,50

165
165
137,50
137,50

195
195
162,50
162,50

- chorobą (oraz powyżej 14 dnia z dowolnej przyczyny)
- pobyt na Oddziale Intensywnej Terapii- min. 48 godzin (jednorazowe
świadczenie)
- rekonwalescencją (za 1 dzień zwolnienia) - pobyt na zwolnieniu
lekarskim wydanym przez szpital, trwający maksymalnie 30 dni
bezpośrednio po 14 dniowej hospitalizacji
- rozszerzenie leczenia poza terytorium Polski na cały świat
Karta apteczna uprawniająca do odbioru w aptece dowolnych
produktów o wartości:
(wydawana po uzyskaniu świadczenia za pobyt ubezpieczonego w
szpitalu- max. 3 karty w roku polisowym)
Leczenie specjalistyczne: chemioterapia lub radioterapia, terapia
interferonowa, wszczepienie kardiowertera/ defibrylatora, wszczepienie
rozrusznika serca, ablacja
Doraźna Ochrona Medyczna - pomoc w nagłych wypadkach (wariant
rozszerzony)
Nowość !
Prawo do indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia (typ A)
Składka miesięczna za jednego ubezpieczonego:

35

55

65

350

550

650

17,50

27,50

32,50

TAK

TAK

TAK

200

200

200

-

2 000

2 500

TAK

TAK

TAK

TAK
44,40 zł

TAK
60,40 zł

TAK
71,00 zł

*Kwota świadczenia jest skumulowaną wysokością świadczeń wynikających z OWU wypłacaną w
przypadku zajścia danego zdarzenia.
·
Ciężka choroba – wariant rozszerzony plus (36 chorób i stanów chorobowych): anemia
aplastyczna, bąblowiec mózgu, chirurgiczne leczenie choroby naczyń wieńcowych - by-pass, choroba
Creutzfelda-Jakoba, masywny zator tętnicy płucnej leczony operacyjnie, niewydolność nerek,
nowotwór złośliwy, odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu, ropień mózgu, sepsa, tężec, udar,
wścieklizna, "zawodowe" zakażenie wirusem HIV, zakażenie wirusem HIV wskutek transfuzji krwi,
zawał serca, zgorzel gazowa, oparzenia, transplantacja organów, utrata wzroku, oponiak, choroba
Parkinsona
oraz dodatkowo: borelioza, choroba aorty brzusznej, choroba aorty piersiowej, gruźlica,
przewlekłe zapalenie wątroby, utrata kończyny wskutek 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.
·
Partner życiowy - za małżonka uważa się również partnera życiowego, czyli wskazaną w
deklaracji przystąpienia ubezpieczonego podstawowego, osobę nie będącą w formalnym związku
małżeńskim, pozostającą z ubezpieczonym podstawowym - również nie będącym w formalnym
związku małżeńskim - we wspólnym pożyciu; partner życiowy nie może być spokrewniony z
ubezpieczonym podstawowym; ubezpieczony podstawowy 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
Ubezpieczony podstawowy (pracownik) może wskazać lub ubezpieczyć partnera życiowego:
·
Wskazanie partnera życiowego - w takiej sytuacji pracownik będzie uprawniony do świadczeń
jak za małżonka.
·
Przystąpienie przez partnera życiowego do ubezpieczenia - oznacza to że partner życiowy
wypełnia swoją deklarację przystąpienia (warunkiem jest wcześniejsze wskazanie w deklaracji
pracownika)
·
Zniesienie karencji dla współmałżonków i dzieci nie oznacza automatycznego zniesienia karencji
dla partnerów życiowych.

Oferta specjalna dla wszystkich pracowników TVP - Nowość!
Oferta skierowana również do pracowników nie ubezpieczonych w
PZU
Grupowe Ubezpieczenie PZU W Razie Wypadku
dla pracowników oraz ich małżonków i pełnoletnich dzieci

Dlaczego warto skorzystać z PZU W Razie Wypadku
PZU W Razie Wypadku to gwarantowana pomoc finansowa w postaci wypłat pieniędzy w razie
zajścia nieprzewidzianych wypadków.
Ubezpieczenie obejmuje zdarzenia związane z:
wypadkami komunikacyjnymi
(wypadek komunikacyjny dotyczy zarówno ruchu drogowego, jak również kolejowego, wodnego i
powietrznego – nasze ubezpieczenie chroni bez względu na to czy w wypadku brałeś udział jako
pieszy, pasażer, kierujący czy członek załogi pojazdu)

życiem codziennym
(np. pożar, utonięcie, porażenie prądem, wybuch gazu)

uprawianiem sportu
(szeroko rozumiane formy aktywności fizycznej, np. jogging, jazda na rowerze, gra w piłkę,
żeglarstwo, narciarstwo itp.)

Kto może przystąpić do ubezpieczenia?

Do ubezpieczenia mogą przystąpić wszyscy pracownicy firmy (nawet jeśli nie są ubezpieczeni
w innych polisach PZU) oraz ich małżonkowie (albo partnerzy życiowi), którzy ukończyli 16 rok
życia, a także pełnoletnie dzieci pracowników.
ZAKRES UBEZPIECZENIA

WYSOKO
Wariant 1

Świadczenia z tytułu śmierci
Śmierć ubezpieczonego w wyniku*:
- wypadku komunikacyjnego
- wypadku komunikacyjnego w porze nocnej (22,00-6,00 czasu lokalnego)
- wypadku komunikacyjnego w pracy
- wypadku komunikacyjnego z udziałem samochodu ciężarowego
- pożaru albo zatrucia tlenkiem węgla
- utonięcia

50 000 zł
50 000 zł
50 000 zł
50 000 zł
50 000 zł
50 000 zł

- wybuchu gazu
- porażenia prądem albo uderzenia pioruna
- uprawiania sportu
- uprawiania niebezpiecznego sportu
- uprawiania sportu na kółkach
- narciarstwa albo snowboardingu
Śmierć ubezpieczonego (niezależnie od przyczyny)
Śmierć małżonka albo partnera życiowego spowodowana wypadkiem
komunikacyjnym
Uszkodzenie ciała ubezpieczonego:
Oparzenie
Trwałe inwalidztwo spowodowane:
- wypadkiem komunikacyjnym
- pożarem
- wybuchem gazu
- porażeniem prądem albo uderzeniem pioruna
Złamanie kości, spowodowane:
- uprawianiem sportu na kółkach
- uprawianiem joggingu
- gra w piłkę
Składka miesięczna za jednego ubezpieczonego:

50 000 zł
50 000 zł
50 000 zł
50 000 zł
50 000 zł
50 000 zł
100 zł
50 000 zł
10 000 zł
całkowite – 10 000 zł
częściowe – odpowiedni
procent sumy
ubezpieczenia (10 000 zł)
w zależności od rodzaju
uszkodzenia ciała
– zgodnie z OWU
odpowiedni procent sumy
ubezpieczenia (10 000 zł)
w zależności
od rodzaju złamania
– zgodnie z OWU
6,50 zł

* Jeśli do śmierci ubezpieczonego doprowadzą nieszczęśliwe wypadki różnego rodzaju,
wymienione w punkcie 1 a)–l), to sumujemy kwoty do wypłaty z ubezpieczenia z tych rodzajów
nieszczęśliwego wypadku.

Przed przystąpieniem do ubezpieczenia należy zapoznać się z ogólnymi warunkami grupowego
ubezpieczenia PZU W Razie Wypadku (OWU). Niniejsza propozycja nie stanowi oferty handlowej w
rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu, w tym definicje zdarzeń objętych ochroną, zakresu
odpowiedzialności, wyłączeń i ograniczeń odpowiedzialności PZU Życie SA znajdują się w OWU
dostępnych w załączeniu. OWU są dostępne również w oddziałach PZU i na stronie pzu.pl.
Jak przystąpić do ubezpieczenia ?

Nowe warunki obowiązują od dnia: 1.12.2017 r. Obecne polisy wygasają z dniem 31.01.2018 r.
Aby skorzystać z ubezpieczenia typ P Plus i przystąpić do nowych polis, należy wypełnić deklarację
przystąpienia do ubezpieczenia, zgodę na potrącanie składek oraz dodatkowo deklarację do KLUBU
PZU POMOC w ŻYCIU.
Aby skorzystać z oferty specjalnej PZU W Razie Wypadku należy wypełnić odrębną deklarację.
Prosimy o zdeklarowanie przystąpienia do wybranego wariantu oraz dostarczenie oryginałów
dokumentów do Opiekunów Polis wyznaczonych w Państwa Oddziale TVP. Początek
ubezpieczenia zależy od terminu złożenia dokumentów.
·
·
·

do 17 listopada odpowiedzialność rozpocznie się 1 grudnia 2017 r.
do 15 grudnia odpowiedzialność rozpocznie się 1 stycznia 2018 r.
do 19 stycznia odpowiedzialność rozpocznie się 1 lutego 2018 r.

Osoby które nie złożą nowej deklaracji w tych terminach nie będą dalej ubezpieczone.

Informacje dodatkowe
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących warunków grupowego ubezpieczenia
na życie, prosimy o kontakt z Opiekunami Polis w Państwa firmie lub wyznaczonymi pracownikami
PZU.
Ze strony PZU Zycie SA:
Violetta Korytek
tel.: 22 308-27-58
e-mail: vkorytek@pzu.pl
Beata Roślik
tel.: 22 308-27-29
e-mail: broślik@pzu.pl
Ze strony TVP SA:
Anna Jarosz
tel.: 22 547-63-69
e-mail: anna.jarosz@tvp.pl
Urszula Borowska
tel.: 22 547-67-25
e-mail: urszula.borowska@tvp.pl
Niniejsza propozycja ma charakter wyłącznie informacyjny i może zawierać uogólnienia. Oferta
nie stanowi podstawy do określania zobowiązań z tytułu umowy ubezpieczenia. Pełna treść
umowy ubezpieczenia (polisa, ogólne warunki ubezpieczenia) dostępna jest w u Opiekuna
polisy w Państwa zakładzie pracy; OWU są dostępne również w oddziałach PZU i na
stronie www.pzu.pl .
Pełne informacje znajdą Państwo na stronie www.solidarnosctvp.pl lub www.tvp.mentor.pl

