
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Nowy Program Ubezpieczenia 

od 1.03.2023 dla pracowników 

Telewizji Polskiej SA 

oraz członków ich rodzin  
 



 

Szanowni Państwo! 

Dziękując za dotychczasowe zaufanie, jakim obdarzacie 

Państwo naszą Spółkę. 

 Zachęcamy do skorzystania z nowego programu, który 

został z inicjatywy NSZZ Solidarność w TVP, przy współpracy 

z Brokerem ubezpieczeniowym Mentor SA i PZU Życie SA.  

         Dlaczego podnosimy składkę  

Zależy nam na tym, aby zapewniać naszym Klientom 

ochronę na  satysfakcjonującym poziomie, adekwatnym do 

obecnych warunków gospodarczych.  Od 2017 roku nie były 

zmieniane warunki obecnej umowy. 

 Największe zalety nowego programu 

Szeroki zakres ubezpieczenia niedostępny dla 

klientów indywidualnych. 

Ochrona ubezpieczeniowa działa przez 24 godziny 

na dobę, 7 dni w tygodniu, w kraju i za granicą. 

Możesz ubezpieczyć na tych samych warunkach 

członka rodziny – małżonka albo partnera 

życiowego oraz pełnoletnie dziecko. 

Rozszerzyliśmy definicję małżonka o partnera 

życiowego, którego wskażesz w deklaracji. 

Podwyższyliśmy świadczenia w stosunku do 

obecnie wypłacanych 

Rozszerzyliśmy leczenia szpitalnego na cały świat, 

oraz wydłużyliśmy odpowiedzialność za pobyt w 

szpitalu do 180 dni w roku polisowym 

Skróciliśmy minimalny czas pobytu w szpitalu 

– świadczenie otrzymasz już za1 dzień pobytu 

spowodowanego chorobą lub za 1 dzień pobytu 

spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem. 

Objęliśmy odpowiedzialnością samobójstwa 

popełnione po 6 m-cach odpowiedzialności 

Zmieniliśmy definicję krwotoku śródmózgowego 

na udar mózgu 

Oferujemy szeroki zakres ubezpieczenia na wypadek 

ciężkiej choroby ubezpieczonego rozszerzony o 

nowotwór in situ 

Rozszerzyliśmy katalog procedur leczenia 

specjalistycznego o radioterapię metodą Gamma 

Knife lub Cyber Knife, dializoteriapię, wszczepienie 

stymulatora resynchronizującego, terapię 

radiojodem nienowotworowych chorób tarczycy 

Elastyczna oferta – masz do wyboru 5 wariantów 

Pakietu Podstawowego, które możesz rozszerzyć 

według własnego wyboru o pakiety dodatkowe 

W Pakiecie Dziecko w ramach jednej składki ochroną 

obejmujesz wszystkie swoje dzieci do 18. roku życia, 

a jeśli się uczą – do 25. roku życia 

 

 

 

Ograniczenia ochrony (karencje) 

Brak karencji dla pracowników oraz ich małżonków albo 

partnerów życiowych i pełnoletnich dzieci, którzy przystąpią 

do ubezpieczenia od 1 marca, 1 kwietnia i 1 maja 2023 r. 

Jaki jest zakres ubezpieczenia 

Nowy program ubezpieczeniowy składa się z 5 wariantów 

podstawowych  oraz  pakietów dodatkowych: 

 

Pakiet Ochrona dla dziecka - wsparcie 

finansowe m.in. w razie pobytu dziecka w 

szpitalu, uszczerbku na zdrowiu dziecka albo 

jego ciężkiej choroby (np. nowotworu 

złośliwego, neuroboreliozy lub sepsy). 

 

Pakiet Wsparcie w razie nowotworu – możemy 

wypłacić świadczenie nie tylko w razie 

zdiagnozowania, ale także m.in. w razie przejścia 

chemoterapii lub radioterapii. 

 

Wsparcie w Razie Wypadku  -  rozszerza zakres 

ubezpieczenia  w razie zajścia 

nieprzewidzianych zdarzeń związanych z 

wypadkami komunikacyjnym, z życiem 

codziennym i uprawianiem sportu 

Kto może przystąpić do ubezpieczenia  

Do ubezpieczenia mogą przystąpić pracownicy                         

Telewizji Polskiej SA oraz ich małżonkowie albo partnerzy 

życiowi i pełnoletnie dzieci. 

Wiek wstępu dla wszystkich przystępujących osób nie może 

przekroczyć 69 roku życia. 

Jeśli do ubezpieczenia przystępuje członek Twojej rodziny, 

wypełnia on osobną deklarację. Może wybrać inny wariant 

ubezpieczenia podstawowego niż Ty. 

Pakiet dodatkowy członek rodziny może wybrać tylko 

wówczas, gdy Ty również do niego przystępujesz. 

Realizacja świadczeń 

            na stronie moje.pzu.pl  

    poprzez formularz zgłoszenia na pzu.pl  

    telefonicznie 801 102 102 lub 22 566 55 55 

    osobiście w blisko 200 Oddziałach PZU w Polsce 

Dodatkowe bonusy 

Karta Klubu PZU Pomoc w Życiu - osoby przystępujące do 

programu ubezpieczeniowego mogą skorzystać z oferty 

Klubu PZU Pomoc w Życiu – atrakcyjny program 

lojalnościowy oraz prawo do 10 % zniżek na ubezpieczenia  

(np. AC, OC,) w PZU 

                  

Od 1.03.2023 dla pracowników Telewizji Polskiej SA zostaje wprowadzony 
nowy kompleksowy program ochrony ubezpieczeniowej. Program 
całkowicie zastępuje aktualnie obowiązujące warunki ubezpieczenia. 
Dotychczasowe polisy zostają zamknięte. 



  

Kwoty wypłat w pakietach podstawowych: 

ZAKRES UBEZPIECZENIA WARIANT I WARIANT II WARIANT III WARIANT IV WARIANT V 

Świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego spowodowanej*:           

• wypadkiem komunikacyjnym w pracy 180 000 zł 210 000 zł 250 000 zł 300 000 zł 550 000 zł 

• wypadkiem komunikacyjnym 140 000 zł 165 000 zł 200 000 zł 230 000 zł 400 000 zł 

• wypadkiem w pracy 140 000 zł 165 000 zł 200 000 zł 230 000 zł 400 000 zł 

• nieszczęśliwym wypadkiem 100 000 zł 120 000 zł 150 000 zł 160 000 zł 250 000 zł 

• zawałem serca lub udarem mózgu                                                                    Nowość! 70 000 zł 80 000 zł 100 000 zł 120 000 zł 180 000 zł 

Śmierć ubezpieczonego 40 000 zł 45 000 zł 60 000 zł 70 000 zł 120 000 zł 

Świadczenia dla dziecka – osierocenie 4 000 zł 6 000 zł 7 000 zł 8 000 zł 15 000 zł 

Śmierć małżonka/partnera życiowego spowodowana nieszczęśliwym 

wypadkiem  
25 000 zł 30 000 zł 35 000 zł 45 000 zł 60 000 zł 

Śmierć małżonka/partnera życiowego 10 000 zł 12 000 zł 14 000 zł 16 000 zł 20 000 zł 

Śmierć dziecka spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem  6 000 zł 8 000 zł 10 000 zł 12 000 zł 20 000 zł 

Śmierć dziecka bez względu na wiek 3 000 zł 4 000 zł 5 000 zł 6 000 zł 10 000 zł 

Śmierć rodziców spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem  4 500 zł 5 000 zł 6 000 zł 6 400 zł 7 000 zł 

Śmierć rodziców 1 600 zł 2 500 zł 3 000 zł 3 200 zł 3 500 zł 

Śmierć rodziców małżonka/partnera życiowego spowodowana 

nieszczęśliwym wypadkiem  
4 500 zł 5 000 zł 6 000 zł 6 400 zł 7 000 zł 

Śmierć rodziców małżonka/partnera życiowego 1 600 zł 2 500 zł 3 000 zł 3 200 zł 3 500 zł 

Urodzenie:           

• urodzenie dziecka 1 300 zł 2 000 zł 500 zł 2 400 zł 2 500 zł 

• urodzenie martwego dziecka 2 600 zł 4 000 zł 1 000 zł 4 800 zł 5 000 zł 

Świadczenia zdrowotne:           

• trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany NW  – 100% 35 000,00 zł 50 000,00 zł 60 000,00 zł 65 000,00 zł 70 000,00 zł 

• trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany NW   – 1% 350,00 zł 500,00 zł 600,00 zł 650,00 zł 700,00 zł 

• trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany zawałem serca lub 

   udarem mózgu – 100% Nowość! 
35 000,00 zł 50 000,00 zł 60 000,00 zł 65 000,00 zł 70 000,00 zł 

• trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany zawałem serca lub  

    udarem mózgu – 1% Nowość! 
350,00 zł 500,00 zł 600,00 zł 650,00 zł 700,00 zł 

• wystąpienie ciężkiej choroby ubezpieczonego (w.rozszerzony plus) 5 000 zł 6 000 zł 8 000 zł 7 000 zł 10 000 zł 

• wystąpienie nowotworu in situ                                                                            Nowość! 1 000 zł 1 200 zł 1 600 zł 1 400 zł 2 000 zl 

• operacja chirurgiczna --         

- I klasa (100% sumy ubezpieczenia) -- 2 500,00 zł 3 000,00 zł 4 000,00 zł 5 000,00 zł 

- II klasa (50% sumy ubezpieczenia) -- 1 250,00 zł 1 500,00 zł 2 000,00 zł 2 500,00 zł 

- III klasa (30% sumy ubezpieczenia) -- 750,00 zł 900,00 zł 1 200,00 zł 1 500,00 zł 

- IV klasa (10% sumy ubezpieczenia) -- 250,00 zł 300,00 zł 400,00 zł 500,00 zł 

- V klasa (5% sumy ubezpieczenia) -- 125,00 zł 150,00 zł 200,00 zł 250,00 zł 

- wykonana w znieczuleniu ogólnym -- 250,00 zł 300,00 zł 400,00 zł 500,00 zł 

- wykonana podczas pobytu w szpitalu trwającego nieprzerwanie 

    dłużej niż 14 dni 
-- 250,00 zł 300,00 zł 400,00 zł 500,00 zł 

- wykonana w związku z zawałem serca albo udarem, albo  

   nowotworem złośliwym  
-- 250,00 zł 300,00 zł 400,00 zł 500,00 zł 

- wykonana poza terytorium Polski  -- Tak Tak Tak Tak 

• niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji 15 000 zł 20 000 zł 30 000 zł 40 000 zł 60 000 zł 

• leczenie szpitalne - pobyt w szpitalu spowodowany*: Korzystniejsze warunki ! min. 1-dniowy pobyt wskutek choroby albo min. 1-dniowy pobyt wskutek NW 

     - wypadkiem komunikacyjnym w pracy (za pierwsze 14 dni   

        pierwszego pobytu) 
157,50 zł 270,00 zł 300,00 zł 320,00 zł 500,00 zł 

- wypadkiem komunikacyjnym (za pierwsze 14 dni pierwszego 

  pobytu) 
135,00 zł 210,00 zł 262,50 zł 280,00 zł 400,00 zł 

- wypadkiem przy pracy (za pierwsze 14 dni pierwszego pobytu) 135,00 zł 210,00 zł 262,50 zł 280,00 zł 400,00 zł 

- zawałem serca lub udar mózgu (za pierwsze 14 

  dni pierwszego pobytu) Nowość! 
112,50 zł 150,00 zł 225,00 zł 240,00 zł 300,00 zł 

- nieszczęśliwym wypadkiem (za pierwsze 14 dni pierwszego  

  pobytu) 
112,50 zł 150,00 zł 225,00 zł 240,00 zł 300,00 zł 

- chorobą 45,00 zł 60,00 zł 75,00 zł 80,00 zł 100,00 zł 

- nieszczęśliwym wypadkiem (od 15. dnia pierwszego pobytu) 45,00 zł 60,00 zł 75,00 zł 80,00 zł 100,00 zł 

• pobyt na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii –  

   jednorazowe świadczenie 
450,00 zł 600,00 zł 750,00 zł 800,00 zł 1 000,00 zł 

• leczenie szpitalne poza terytorium Polski(cały świat) Tak Tak Tak Tak Tak 

• karta apteczna – prawo do odbioru w aptece produktów o wartości: 200 zł 250 zł 300 zł 300 zł 400 zł 

• leczenie specjalistyczne - ablacja, chemioterapia albo radioterapia  

    bądź radioterapia Gamma Knife lub Cyber Knife, dializoterapia, terapia 

interferonowa, terapia radiojodem nienowotworowych chorób tarczycy, 

wszczepienie kardiowertera-defibrylatora, wszczepienie stymulatora 

resynchronizującego, wszczepienie stymulatora (rozrusznika) serca  

                                                                                                            Więcej procedur medycznych! 

2 000 zł 3 000 zł 4 000 zł 3 500 zł 5 000 zł 

Doraźna Ochrona Medyczna  Tak Tak Tak Tak Tak 

Prawo do indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia Gwarancja kontynuacji typ A 

Składka miesięczna za osobę 54,80 zł 72,80 zł 85,10 zł 95,50 zł 124,80 zł 
*Kwota świadczenia jest skumulowaną wysokością świadczeń wynikających z OWU wypłacaną w przypadku zajścia danego zdarzenia. 
Umowa gwarantuje indywidualne kontynuowanie ubezpieczenia na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia indywidualnie kontynuowanego, kod warunków PTKP51. 

Ciężkie choroby ubezpieczonego w wariancie rozszerzonym plus anemia aplastyczna (niedokrwistość aplastyczna), bąblowiec mózgu, chirurgiczne leczenie choroby 

niedokrwiennej serca (by-pass), choroba Creutzfeldta-Jakoba, zator tętnicy płucnej, przewlekła niewydolność nerek, nowotwór złośliwy, kleszczowe zapalenie mózgu, 

ropień mózgu, sepsa (posocznica), tężec, udar mózgu z trwałym ubytkiem neurologicznym, wścieklizna, zakażenie wirusem HIV zawodowe, zakażenie wirusem HIV w 

wyniku transfuzji krwi wykonanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej u osoby niechorującej na hemofilię, zawał serca, zgorzel gazowa, bakteryjne zapalenie mózgu lub 

opon mózgowo-rdzeniowych, bakteryjne zapalenie wsierdzia, neuroborelioza, chirurgiczne leczenie choroby aorty brzusznej, chirurgiczne leczenie choroby aorty 

piersiowej, choroba Huntingtona, choroba neuronu ruchowego (stwardnienie zanikowe boczne), gruźlica, schyłkowa niewydolność wątroby, stwardnienie rozsiane, utrata 

kończyny, całkowita utrata słuchu w obu uszach, chirurgiczne leczenie zastawkowej wady serca, zakażona martwica trzustki, choroba Parkinsona, ciężkie oparzenie, 

niezłośliwy guz mózgu, transplantacja, całkowita utrata wzroku w obydwu oczach. 

Partner życiowy: za małżonka uważa się również partnera życiowego, czyli osobę nie będącą w formalnym związku małżeńskim ale pozostającą z ubezpieczonym we 

wspólnym pożyciu, pod warunkiem, że ubezpieczony ani jego partner życiowy nie pozostają w związku małżeńskim z inną osobą; partner życiowy nie jest spokrewniony z 

ubezpieczonym; ubezpieczony wskaże partnera życiowego w deklaracji przystąpienia.   Ubezpieczony może wskazać partnera życiowego raz w danym roku polisowym. 



  

 

Aby zapewnić jeszcze większe wsparcie na wypadek 

nieprzewidzianych zdarzeń przygotowaliśmy pakiety dodatkowe: 

 
 

Pakiet dodatkowy Ochrona dla Dziecka 
 

Oferta skierowana do pracowników, którzy posiadają ofertę 

podstawową. Ochrona obejmuje wszystkie dzieci 

ubezpieczonego do 18. roku życia, a jeśli się uczą – do 25. 

roku życia. 

 
Korzyści z proponowanej oferty 

 

Szersze zabezpieczenie finansowe na wypadek  

nieprzewidzianych zdarzeń losowych. 
 

Jeśli Państwa dziecko trafi do szpitala z powodu 

wypadku lub choroby, otrzymają Państwo 

świadczenie za każdy dzień hospitalizacji. Środki 

te mogą np. pomóc pokryć koszty dojazdów 

do szpitala. 
 

W razie uszczerbku na zdrowiu albo ciężkiej choroby 

dziecka (np. nowotworu złośliwego, neuroboreliozy, 

sepsy) otrzymają Państwo środki, które można 

przeznaczyć na dowolny cel, 

np. na dodatkowe konsultacje lekarskie. 

 

 
 

 
WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA W ZŁ 

WARIANT I WARIANT II WARIANT III 

Śmierć dziecka 10 000 10 000 10 000 

 

Ciężka choroba dziecka (26 jednostek chorobowych) 
 

5 000 
 

5 000 
 

10 000 

 

Leczenie szpitalne dziecka: 
 

• za dzień pobytu w szpitalu spowodowanego chorobą 
(pobyt musi trwać minimum 4 dni) 

 

– 
 

25 
 

50 

• za dzień pobytu w szpitalu spowodowanego nieszczęśliwym 
wypadkiem (za pierwsze 14 dni pierwszego pobytu) 

 

– 
 

50 
 

100 

• za dzień pobytu w szpitalu spowodowanego nieszczęśliwym 
wypadkiem (od 15. dnia pobytu) 

 

– 
 

25 
 

50 

 

 

Uszczerbek na zdrowiu dziecka spowodowany 
nieszczęśliwym wypadkiem 

odpowiedni 
procent sumy 
ubezpieczenia 

(5000 zł) 
w zależności 

od rodzaju 
uszczerbku 

odpowiedni 
procent sumy 
ubezpieczenia 

(10 000 zł) 
w zależności 

od rodzaju 
uszczerbku 

odpowiedni 
procent sumy 
ubezpieczenia 

(10 000 zł) 
w zależności 
od rodzaju 
uszczerbku 

Składka miesięczna za wszystkie dzieci ubezpieczonego 10 zł 16 zł 24 zł 
 

Składka za wybrany wariant zawiera opłatę za świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego – 0,25 zł miesięcznie 

(suma ubezpieczenia = 100 zł). 



  

 

Pakiet dodatkowy  

Wsparcie na wypadek nowotworu 
 

Proponujemy rozszerzenie ochrony o świadczenia 

związane z chorobą nowotworową. Do ubezpieczenia 

mogą przystąpić pracownicy, ich małżonkowie albo 

partnerzy życiowi oraz pełnoletnie dzieci – jeśli 

przystąpili do ubezpieczenia w ofercie podstawowej.  

 

Karencje  
• 90 dni: zdiagnozowanie nowotworu złośliwego, 

zdiagnozowanie nowotworu złośliwego we wczesnym 

stadium (in situ), ciężka choroba, leczenie specjalistyczne, 

• 6 miesięcy: śmierć ubezpieczonego. 

 

Korzyści z proponowanej oferty 
 

Szersze zabezpieczenie finansowe na wypadek 

nieprzewidzianych zdarzeń losowych. 

W razie zdiagnozowania nowotworu złośliwego 

ubezpieczony otrzyma środki, które może 

przeznaczyć na dowolny cel, np. na dodatkowe  

konsultacje lekarskie czy nierefundowaną terapię 

farmakologiczną 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Wypłacamy świadczenie nie tylko za zdiagnozowanie 

nowotworu, lecz także m.in. za chemioterapię 

albo radioterapię (zgodnie z ogólnymi warunkami 

ubezpieczenia i postanowieniami dodatkowymi). 

Zapewniamy również wsparcie finansowe w razie 

diagnozy nowotworu złośliwego we wczesnym 

stadium (in situ) (na podstawie postanowień 

dodatkowych). 
 

 

*  Jeśli chcą Państwo przystąpić do wariantu skumulowanego, to na deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia należy zaznaczyć wariant 1 oraz wariant 2. 

Kwota świadczenia jest skumulowaną wysokością świadczeń, które wynikają z ogólnych warunków ubezpieczenia (OWU) oraz z dodatkowych postanowień do 

umowy, wypłacaną w razie zajścia danego zdarzenia. 

 

Składka za wybrany wariant zawiera opłatę za świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego – 0,25 zł miesięcznie (suma ubezpieczenia = 100 zł)

ZAKRES UBEZPIECZENIA 

WYSOKOŚĆ ŚWIADZENIA W ZŁ 

 
WARIANT I 

 
WARIANT II 

WARIANT 
SKUMULOWANY*  

Zdiagnozowanie nowotworu złośliwego: 

• do 45. roku życia 26 000 42 000 68 000 

• od 46. do 55. roku życia 11 000 18 000 29 000 

• od 56. do 70. roku życia 4 000 6 000 10 000 

Zdiagnozowanie nowotworu złośliwego we wczesnym stadium 600 1 000 1 600 

Ciężka choroba: 
anemia aplastyczna, bąblowiec mózgu, chirurgiczne leczenie 
choroby niedokrwiennej serca (by-pass), choroba Creutzfeldta- 
-Jakoba, kleszczowe zapalenie mózgu, przewlekła niewydolność 
nerek, ropień mózgu, sepsa (posocznica), tężec, udar mózgu 
z trwałym ubytkiem neurologicznym, wścieklizna, zakażenie 
wirusem HIV spowodowane transfuzją, zakażenie wirusem HIV 
zawodowe, zator tętnicy płucnej, zawał serca, zgorzel gazowa 

 

 

 

1 000 

 

 

 

1 000 

 

 

 

2 000 

Leczenie specjalistyczne 
chemioterapia, radioterapia, radioterapia Gamma Knife 
lub CyberKnife 

 
4 000 

 
6 000 

 
10 000 

Leczenie specjalistyczne 
ablacja, dializoterapia, terapia interferonowa, terapia radiojodem 
nienowotworowych chorób tarczycy, wszczepienie kardiowertera- 
-defibrylatora, wszczepienie stymulatora resynchronizującego, 
wszczepienie stymulatora serca (rozrusznika) 

 

 
1 000 

 

 
1 000 

 

 
2 000 

Składka miesięczna za osobę 12 zł 17 zł 29 zł 



 

 

Ubezpieczenie na wypadek 

nieprzewidzianych zdarzeń 
 

Warto pomyśleć o…  

PZU W Razie Wypadku  
 

 

 

 

 

 

Dzięki ubezpieczeniu W Razie Wypadku otrzymasz: 

świadczenie w razie wypadku – m.in. w życiu codziennym 

(np. pożar, utonięcie, porażenie prądem, wybuch gazu), podczas uprawiania sportu (np. jogging, jazda na rowerze, 

gra w piłkę, żeglarstwo, narciarstwo) oraz związanego z ruchem drogowym, kolejowym i powietrznym. W razie śmierci ubezpieczonego 

świadczenie otrzymuje osoba bliska, wskazana na polisie jako „uposażony”, 

wsparcie finansowe dla bliskich, w razie śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku. To ważne, aby zabezpieczyć rodzinę, jeśli 

posiadasz zobowiązania finansowe, 

 

ochronę ubezpieczeniową przez 24 godziny na dobę, na całym świecie. 

 

 

 
Kwota świadczenia jest skumulowaną wysokością świadczeń, które wynikają z ogólnych warunków ubezpieczenia  WRW(OWU) 

 
Przed przystąpieniem do ubezpieczenia należy zapoznać się z ogólnymi warunkami grupowego ubezpieczenia PZU W Razie Wypadku (OWU).

ZDARZENIE WARIANT I WARIANT II 

1. Śmierć ubezpieczonego:   

a) wskutek wypadku komunikacyjnego w pracy z udziałem samochodu ciężarowego w 

porze nocnej (22.00-6.00 czasu lokalnego) 
200 100 400 100 

b) wskutek wypadku komunikacyjnego w pracy w porze nocnej  

(22.00–6.00 czasu lokalnego) 
150 100 300 100 

c) wskutek wypadku komunikacyjnego w pracy z udziałem samochodu ciężarowego 150 100 300 100 

d) wskutek wypadku komunikacyjnego z udziałem samochodu ciężarowego 

w porze nocnej (22.00–6.00 czasu lokalnego) 
150 100 300 100 

e) wskutek wypadku komunikacyjnego w porze nocnej  

(22.00–6.00 czasu lokalnego) 
100 100 200 100 

f) wskutek wypadku komunikacyjnego w pracy 100 100 200 100 

g) wskutek wypadku komunikacyjnego z udziałem samochodu ciężarowego 100 100 200 100 

h) wskutek wypadku komunikacyjnego 50 100 100 100 

i) wskutek pożaru albo zatrucia tlenkiem węgla 50 100 100 100 

j) wskutek utonięcia 50 100 100 100 

k) wskutek wybuchu gazu 50 100 100 100 

l) wskutek porażenia prądem albo uderzenia pioruna 50 100 100 100 

m) wskutek uprawiania sportu 50 100 100 100 

n) wskutek uprawiania niebezpiecznego sportu 100 100 200 100 

o) wskutek uprawiania sportu na kółkach 100 100 200 100 

p) wskutek narciarstwa albo snowboardingu 150 100 300 100 

q) niezależnie od przyczyny 100 100 

2. Śmierć małżonka albo partnera życiowego spowodowana wypadkiem komunikacyjnym  50 000 100 000 

3. Uszkodzenie ciała ubezpieczonego:   

a) oparzenie 10 000             20 000 

b) trwałe inwalidztwo, spowodowane: 

• wypadkiem komunikacyjnym 

• pożarem 

• wybuchem gazu 

• porażeniem prądem albo uderzeniem pioruna 

całkowite – 10 000 zł 

częściowe – odpowiedni 

procent sumy 

ubezpieczenia (10 000 zł) 

w zależności od rodzaju 

uszkodzenia ciała 

– zgodnie z OWU 

całkowite – 20 000 zł 

częściowe – odpowiedni 

procent sumy 

ubezpieczenia (20 000 zł) 

w zależności od rodzaju 

uszkodzenia ciała 

– zgodnie z OWU 

c) załamanie kości, spowodowane: 

• uprawianiem sportu na kółkach 

• uprawianiem joggingu 

• grą w piłkę 

odpowiedni procent sumy 

ubezpieczenia (10 000 zł) 

w zależności od rodzaju 

złamania – zgodnie 

z OWU 

odpowiedni procent sumy 

ubezpieczenia (20 000 zł) 

w zależności od rodzaju 

złamania – zgodnie 

z OWU 

SKŁADKA MIESIĘCZNA ZA OSOBĘ 6,50 zł 12 zł 



 

Informacje dodatkowe: 

 
 

 

Kontakt  

Skontaktuj się z nami i zapytaj o szczegóły oferty. 

Ze strony PZU Życie  SA 

  

Violetta Korytek 

tel.: 22 308-27-58 

e-mail: vkorytek@pzu.pl 

 

 

Ze strony TVP SA: 

 

  

Urszula Borowska  

tel.: 22 547-67-25  

e-mail: urszula.borowska@tvp.pl 

Anna Jarosz  

tel.: 22 547-63-69  

e-mail: anna.jarosz@tvp.pl 

Katarzyna Łukasik-Mróz 

Tel.: 22 547-55-65      

e-mail: Katarzyna.Lukasik-Mroz@tvp.pl 
 

 

 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia są dostępne na stronie www.pzu.pl  i na portalu informacyjnym www.tvp.mentor.pl   

 

 

 

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

ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczeń, w tym definicje zdarzeń 
objętych ochroną, zakresu odpowiedzialności, wyłączeń i ograniczeń odpowiedzialności, znajdują się w 

aktualnych ogólnych warunkach ubezpieczeń, dostępnych u naszych agentów i na pzu.pl. Jeśli chcesz zawrzeć 

umowę, prosimy o kontakt z przedstawicielem PZU Życie SA.  
 

 

 

 

 
 

               

  Jak przystąpić do ubezpieczenia ? 
  Nowe warunki obowiązują od dnia: 1.03.2023 r.  

Obecne polisy wygasają z dniem 30.04.2023 r.  

Aby skorzystać z ubezpieczenia typ P Plus  i przystąpić do nowych polis, należy wypełnić deklarację 

przystąpienia do ubezpieczenia oraz zgodę na potrącanie składek.  

Aby skorzystać z pakietów dodatkowych należy to zaznaczyć na swojej deklaracji przystąpienia.  

 

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 15 lutego odpowiedzialność rozpocznie się 1 marca 2023 r. 

✓ do 15 marca odpowiedzialność rozpocznie się 1 kwietnia 2023 r. 

✓ do 17 kwietnia odpowiedzialność rozpocznie się 1 maja 2023 r. 

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

 

http://www.pzu.pl/

