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WARUNKI SPECJALNE DLA PRACOWNIKÓW Bieszczadzkiego OSG  

 

PROMOCJA (*) 

Pracownikom oraz współmałżonkom i pełnoletnim dzieciom, którzy PRZYSTĘPUJĄ PO RAZ PIERWSZY 

do grupowych ubezpieczeń oferujemy preferencyjne warunki – BRAK KARENCJI  

Oznacza to że PZU Życie bierze odpowiedzialność za wszystkie zdarzenia z polisy od pierwszego dnia. 
(dotyczy to także osób ubezpieczonych obecnie w innej firmie)  
 

ROZSZERZENIE 1 

Specjalnie dla Państwa w zdarzeniu wypadek komunikacyjny zlikwidowano definicję drogi jaka 

obowiązuje w przepisach prawa o ruchu drogowym przez co rozszerzono odpowiedzialność do zdarzeń 
na duktach, ścieżkach itp.  

ROZSZERZENIE 2 

W ubezpieczeniu szpitalnym rozszerzyliśmy odpowiedzialność za pobyty w szpitalu nawet 1 dniowe 

jeśli spowodowane są NW i 3 dniowe jeśli spowodowane chorobą    

ROZSZERZENIE 3 

W ubezpieczeniu szpitalnym rozszerzyliśmy odpowiedzialność za pobyty w szpitalu związane z 
leczeniem nerwic    

ROZSZERZENIE 4 

W ubezpieczeniu zachorowania ubezpieczonego dodaliśmy nowe zachorowania - wirusowe zapalenie 

wątroby typu B i C, oraz boreliozę 

ROZSZERZENIE 5 
PZU bierze odpowiedzialność również za śmierć ubezpieczonego na skutek udziału w aktach terroru, 

masowych rozruchach o ile ich udział wynikał z wykonywania czynności służbowych lub był stanem 

wyższej konieczności lub obrony koniecznej 

ROZSZERZENIE 6 

Dodatkowa ochrona – każda ubezpieczona osoba może skorzystać z dodatkowej ochrony  

 

WSPÓŁMAŁŻONKOWIE, PARTNERZY ŻYCIOWI I PEŁNOLETNIE DZIECI 

 
Takie same warunki jak dla pracowników (wszystkie warianty) są dostępne DLA WSPÓŁMAŁŻONKÓW, 

PARTNERÓW ŻYCIOWYCH I PEŁNOLETNICH DZIECI PRACOWNIKÓW I FUNKCJONARIUSZY STRAŻY 

GRANICZNEJ (do wyboru dowolny wariant) 

 

UBEZPIECZENIE OPIEKI MEDYCZNEJ  

 
Umawianie wizyt, badań  
Telefon: 801 405 905, 22 566 56 66 
pzu.pl/zdrowie: wypełniasz formularz 
sms na nr 4101 o treści „wizyta” 
PZU Pomoc PL: aplikacja mobilna do pobrania na telefon  
 

ZNIŻKI W UBEZPIECZENIACH MAJĄTKOWYCH 

 

Ubezpieczeni mają możliwość korzystania ze zniżek w wysokości 10 % (PZU S.A.) w ubezpieczeniach 

indywidualnych (np. ubezpieczenia komunikacyjne, ubezpieczenie mieszkania, NNW w życiu 

prywatnym), z wyjątkiem tych, które służą ochronie prowadzonej działalności gospodarczej, produktów 
pakietowych i tych w których składka opłacana jest w sposób zryczałtowany. 

Zniżki te udzielane są niezależnie od innych posiadanych zniżek. 

Przed zawarciem ubezpieczenia majątkowego należy powołać się na fakt zatrudnienia w Straży 

Granicznej i możliwość uzyskania dodatkowych zniżek. 
 

o Osoba, który przystępuje do GRUPOWYCH UBEZPIECZEŃ nie wypełnia ankiety medycznej,   
PZU to ochrona 24 godziny na dobę   na całym świecie  zarówno w pracy jak i poza pracą, na 

urlopie, na wakacjach. 
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PROGRAM UBEZPIECZENIA 2016 

 STRAŻ GRANICZNA – Bieszczadzki OSG – Przemyśl  
Rodzaj świadczenia  Wariant  

A 
Wariant  

B 

Wariant  
C 

Wariant  
D 

1. Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego  w czasie 
pracy 

244 000 170 000 145 000 285 000 

2. Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego 183 000 120 000 105 500 215 000 
3. Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy 183 000 120 000 105 500 215 000 
4. Zgon ubezpieczonego w wyniku NW 122 000 70 000 66 000 145 000 
5. Zgon ubezpieczonego w wyniku zawału lub wylewu 121 000 70 000 66 000 145 000 
6. Zgon ubezpieczonego 61 000 33 000 33 000 71 500 
7. Za 1 % trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego 540 430 462 570 
8. Za 1 % trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego (zawał 

wylew) 
540 430 462 570 

9. Zgon współmałżonka 15 600 12 000 14 300 24 310 
10. Zgon współmałżonka na skutek NW 30 600 24 000 28 600 48 310 
11. Zgon dziecka 1 100 3 300 3 800 5 700 
12. Noworodek martwo urodzony 1 200 2 500 2 600 2 800 
13. Zgon rodziców 1 100 2 100 2 500 2 600 
14. Zgon rodziców współmałżonka (teściów) 1 100 2 100 2 500 2 600 
15. Urodzenie dziecka  600 1 250 1 300 1 400 
16. Osierocenie dziecka ubezpieczonego 4 000 4 300 4 500 5 200 
17. Dzienne świadczenie szpitalne, jeśli pobyt jest spowodowany 

- wypadkiem komunikacyjnym w czasie wykonywania obowiązków 

służbowych 

275 
Zgodnie z OWU 

183,75 
Zgodnie z OWU 

210 
Zgodnie z OWU 

240 
Zgodnie z OWU 

18. Dzienne świadczenie szpitalne, jeśli pobyt jest spowodowany 
- wypadkiem komunikacyjnym 

220 
Zgodnie z OWU 

157,50 
Zgodnie z OWU 

180 
Zgodnie z OWU 

210 
Zgodnie z OWU 

19. Dzienne świadczenie szpitalne, jeśli pobyt jest spowodowany 

- wypadkiem przy pracy 
220 

Zgodnie z OWU 
157,50 

Zgodnie z OWU 
180 

Zgodnie z OWU 
210 

Zgodnie z OWU 
20. Dzienne świadczenie szpitalne, jeśli pobyt jest spowodowany 

- nieszczęśliwym wypadkiem,  
165 

Zgodnie z OWU 
131,25 

Zgodnie z OWU 
150 

Zgodnie z OWU 
180 

Zgodnie z OWU 
21. Dzienne świadczenie szpitalne, jeśli pobyt jest spowodowany 

- zawałem lub krwotokiem śródmózgowym,  
110 

Zgodnie z OWU 
78,75 

Zgodnie z OWU 
90 

Zgodnie z OWU 
120 

Zgodnie z OWU 
22. Dzienne świadczenie szpitalne, jeśli pobyt jest spowodowany 

chorobą, (wypłacane są świadczenia za leczenie chorób nabytych z 
tytułu tej samej jednostki chorobowej i tego samego wypadku 

wypłacane są środki za każdy pobyt ) 

55 
każdy dzień 

od 1-90 

52,50 
każdy dzień 

od 1-90 

60 
każdy dzień 

od 1-90 

60 
każdy dzień 

od 1-90 

23. Pobyt na OIT (OIOM) – co najmniej 48 godzinny pobyt  550 525 600 600 
Leczenie szpitalne poza granicami Polski- dzienne świadczenia jak w 
Polsce. Wszystkie kraje Unii Europejskiej oraz Norwegia, Monako, 

Szwajcaria, Watykan, Islandia, USA, Australia, Japonia, Kanada, 
Nowa Zelandia 

Tak Tak Tak Tak 

24. Rekonwalescencja (L4 wydane przez szpital bezpośrednio po co 
najmniej 14 dniowym pobycie w szpitalu) za każdy dzień zwolnienia  

27,50 26,25 30 30 

25. Trwała niezdolność do pracy spowodowana chorobą 11 000 20 000 20 000 30 000 
26. Trwała niezdolność do pracy spowodowana nieszczęśliwym 

wypadkiem   
11 000 20 000 20 000 30 000 

27. Zachorowanie ubezpieczonego -zawał serca, zabiegi chirurgiczne na 

naczyniach wieńcowych – by-pass, udar (3) 
10 000 3 600  4 400  11 000 

28. Zachorowanie ubezpieczonego - anemia aplastyczna, bąblowiec 

mózgu, choroba Creutzfelda-Jakoba, masywny zator tętnicy płucnej 
leczony operacyjnie, niewydolność nerek, nowotwór złośliwy, 
odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu, ropień mózgu, sepsa, 

tężec, wścieklizna (11) 

110 000 
Każde 

zachorowanie z 
listy po 10 000 

39 600 
Każde 

zachorowanie z 
listy po 3 600 

48 400 
Każde 

zachorowanie z 
listy po 4 400 

121 000 
Każde 

zachorowanie z 
listy po 11 000 

29. Zachorowanie ubezpieczonego – „zawodowe” zakażenie HIV (w 

następstwie wyk. obowiązków zawodowych), zakażenie HIV będące 
następstwem transfuzji krwi, zgorzel gazowa, oparzenia, 

transplantacja organów, utrata wzroku, oponiak, choroba 
Parkinsona, wirusowe zapalenie wątroby typu B i C, borelioza (10) 

100 000 
Każde 

zachorowanie z 
listy po 10 000 

36 000 
Każde 

zachorowanie z 
listy po 3 600 

44 000 
Każde 

zachorowanie z 
listy po 4 400 

110 000 
Każde 

zachorowanie z 
listy po 11 000 

30. KARTA APTECZNA-uprawnia do bezgotówkowego odbioru produktów 
dostępnych w aptece. Karta jest wydawana każdej osobie po co 
najmniej 4 dniowym pobycie  w szpitalu objętym odpowiedzialnością 

PZU Życie S.A. W ciągu 1 roku, każdemu ubezpieczonemu 
przysługuje maksymalnie 3 karty.   

karta o wartości  

200 zł  
(mak. w roku 

600 zł) 

karta o wartości  

200 zł  
(mak. w roku 

600 zł) 

karta o wartości  

200 zł  
(mak. w roku 

600 zł) 

karta o wartości  

200 zł  
(mak. w roku 

600 zł) 
31. Prywatna opieka domowa (MED) Tak Tak Tak Tak 

opiekę domową pielęgniarki 
bez limitu 

kwotowego 
bez limitu 

kwotowego 
bez limitu 

kwotowego 
bez limitu 

kwotowego 

pomoc w prowadzeniu domu 
bez limitu 

kwotowego 
bez limitu 

kwotowego 
bez limitu 

kwotowego 
bez limitu 

kwotowego 
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opiekę nad dziećmi 
bez limitu 

kwotowego 
bez limitu 

kwotowego 
bez limitu 

kwotowego 
bez limitu 

kwotowego 

opiekę nad drobnymi zwierzętami domowymi 
bez limitu 

kwotowego 
bez limitu 

kwotowego 
bez limitu 

kwotowego 
bez limitu 

kwotowego 

domową wizytę psychologa 
bez limitu 

kwotowego 
bez limitu 

kwotowego 
bez limitu 

kwotowego 
bez limitu 

kwotowego 

domową wizytę rehabilitanta lub masażysty  
bez limitu 

kwotowego 
bez limitu 

kwotowego 
bez limitu 

kwotowego 
bez limitu 

kwotowego 

transport medyczny 
bez limitu 

kwotowego 
bez limitu 

kwotowego 
bez limitu 

kwotowego 
bez limitu 

kwotowego 

dostarczenie niezbędnych leków 
bez limitu 

kwotowego 
bez limitu 

kwotowego 
bez limitu 

kwotowego 
bez limitu 

kwotowego 

dostarczenie sprzętu rehabilitacyjnego 
bez limitu 

kwotowego 
bez limitu 

kwotowego 
bez limitu 

kwotowego 
bez limitu 

kwotowego 

dostarczenie do naprawy przedmiotów użytku osobistego 
bez limitu 

kwotowego 
bez limitu 

kwotowego 
bez limitu 

kwotowego 
bez limitu 

kwotowego 

32. Całodobowy Telefoniczny Serwis Medyczny (MED) Tak Tak Tak Tak 
w ramach którego udzielana jest informacja o placówkach 
medycznych, usługach w nich dostępnych, o postępowaniu w razie 

NW, o szpitalach, o aptekach, o lekach, o dietach, zachowaniach pro 
zdrowotnych, o pielęgnacji niemowląt i innych   

bez limitu 
kwotowego 

bez limitu 
kwotowego 

bez limitu 
kwotowego 

bez limitu 
kwotowego 

33. Pomoc w Planowaniu Leczenia, która obejmuje: (MED) Tak Tak Tak Tak 
wyszukiwanie placówek medycznych, umawianie wizyt lekarskich i 

innych świadczeń medycznych, udzielanie informacji o usługach w 
placówkach medycznych 

bez limitu 
kwotowego 

bez limitu 
kwotowego 

bez limitu 
kwotowego 

bez limitu 
kwotowego 

34. Zagraniczną Konsultację Medyczną w ramach której: (MED) Tak Tak Tak Tak 
PZU Życie zapewnia uzyskanie konsultacji, diagnozy i przekazanie jej 
klintowi. To przede wszystkim możliwość skorzystania z konsultacji 

ze światowej sławy ekspertami medycznymi oraz zapoznanie się z 
najnowszymi sposobami monitowania choroby, dalszego 

leczenia/postępowania, dodatkowego leczenia wspomagającego 
dotychczasowe leczenie 

bez limitu 
kwotowego 

bez limitu 
kwotowego 

bez limitu 
kwotowego 

bez limitu 
kwotowego 

35. Program rabatowy oraz program concierge: 
- programu rabatowego uprawniającego do zniżek na wybrane 

towary i usługi, programu concierge np. organizacja usług 
fachowców (hydraulika, ślusarza, elektryka) organizacja wypoczynku, 
dostarczenia kwiatów itp., usług informacyjnych 

Tak Tak Tak Tak 

Usługi Opieki Medycznej     
36. Zorganizowanie wizyty lekarskiej w prywatnym gabinecie lekarskim 

 (umówienie wizyty i opłacenie połowy jej kosztów) Tak Tak Tak Tak 
Lekarze specjaliści: 

Ginekolog, chirurg, ortopeda, okulista, kardiolog, 

pulmonolog, dermatolog, otolaryngolog, neurolog, urolog, 
reumatolog, alergolog, gastrolog, diabetolog, endokrynolog, 

nefrolog, oraz lekarz rodzinny, internista, pediatra 
(w gabinecie klient opłaca tylko połowę ceny wizyty) 

50%  

Zniżki  
(przykład - koszt 

wizyty 100 zł 
 50 zł opłacone 
jest przez PZU 
pozostałe 50 zł 

opłaca pacjent w 
gabinecie) 

50%  

Zniżki  
(przykład - koszt 

wizyty 100 zł 
 50 zł opłacone 
jest przez PZU 
pozostałe 50 zł 

opłaca pacjent w 
gabinecie) 

50%  

Zniżki  
(przykład - koszt 

wizyty 100 zł 
 50 zł opłacone 
jest przez PZU 
pozostałe 50 zł 

opłaca pacjent w 
gabinecie) 

50%  

Zniżki  
(przykład - koszt 

wizyty 100 zł 
 50 zł opłacone 
jest przez PZU 
pozostałe 50 zł 

opłaca pacjent w 
gabinecie) 

Rejestracja telefoniczna i możliwość dostosowania terminów wizyt do 
indywidualnych potrzeb 

  Tak   Tak   Tak   Tak 

24 – godzinna bezpłatna Infolinia Tak Tak Tak Tak 
Dostęp do kilkudziesięciu podstawowych testów diagnostycznych 

(laboratoryjnych, RTG, EKG, bakteriologii i innych) 
 

20% zniżki 

 

20% zniżki 

 

20% zniżki 

 

20% zniżki 
Opieka stomatologiczna Leczenie 

z 20% 

zniżką,  

przegląd 

– bezpłatnie 
raz w roku 

Leczenie 

z 20% 

zniżką,  

przegląd 

– bezpłatnie 
raz w roku 

Leczenie 

z 20% 

zniżką,  

przegląd 

– bezpłatnie 
raz w roku 

Leczenie 

z 20% 

zniżką,  

przegląd 

– bezpłatnie 
raz w roku 

Pozostałe usługi medyczne z zakresu lecznictwa ambulatoryjnego 15% zniżki 15% zniżki 15% zniżki 15% zniżki 
37. Ubezpieczenie na wypadek operacji chirurgicznych (wg Wykazu 

Operacji Chirurgicznych): 
1. w przypadku operacji chirurgicznej I klasy, 

2. w przypadku operacji chirurgicznej II klasy, 
3. w przypadku operacji chirurgicznej III klasy.  

Nawet 1 dniowy lub kliku godzinny pobyt w szpitalu (chirurgia 1 dnia) 

 
1 750 

1 050 

350 

1 750 

1 050 

350 

3 500 

2 100 

700 

38. Leczenie specjalistyczne - jednorazowa kwota wypłacana w 

przypadku konieczności zastosowania:  
- radioterapii lub chemioterapii, 
- terapii interferonowej, 

- ablacji, 
- wszczepienia kardiowertera/defibrylatora, 

- wszczepienia rozrusznika serca. 

 

17 500 
 

Każde leczenie 
specjalistyczne z 

listy po 3 500 

 

22 500 
 

Każde leczenie 
specjalistyczne z 

listy po 4 500 
KONTYNUACJA UBEZPIECZENIA  Tak Tak Tak Tak 

Składka miesięczna za cały pakiet 63,04 67,53 69,04 88,74 
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PROGRAM UBEZPIECZENIA 2016 
 STRAŻ GRANICZNA – Bieszczadzki OSG – Przemyśl  

 
Rodzaj świadczenia  Wariant  

E 
Wariant  

F 

Wariant  
G 

Wariant  
H 

1. Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego  w czasie 
pracy 

145 000 280 000 340 000 400 000 

2. Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego 105 500 210 000 255 000 300 000 
3. Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy 105 500 210 000 255 000 300 000 
4. Zgon ubezpieczonego w wyniku NW 66 000 140 000 170 000 200 000 
5. Zgon ubezpieczonego w wyniku zawału lub wylewu 66 000 140 000 170 000 200 000 
6. Zgon ubezpieczonego 33 000 70 000 85 000 100 000 
7. Za 1 % trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego 462 550 585 600 
8. Za 1 % trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego (zawał 

wylew) 
462 550 585 600 

9. Zgon współmałżonka 14 300 26 000 49 500 55 000 
10. Zgon współmałżonka na skutek NW 28 600 13 000 24 750 25 000 
11. Zgon dziecka 3 800 3 500 5 800 6 000 
12. Noworodek martwo urodzony 2 600 2 560 2 900 3 000 
13. Zgon rodziców 2 500 2 200 2 600 2 600 
14. Zgon rodziców współmałżonka (teściów) 2 500 2 200 2 600 2 600 
15. Urodzenie dziecka  1 300 1 280 1 450 1 500 
16. Osierocenie dziecka ubezpieczonego 4 500 5 000 6 000 7 000 
17. Dzienne świadczenie szpitalne, jeśli pobyt jest spowodowany 

- wypadkiem komunikacyjnym w czasie wykonywania obowiązków 

służbowych 

210 
Zgodnie z OWU 

245 
Zgodnie z OWU 

245 
Zgodnie z OWU 

280 
Zgodnie z OWU 

18. Dzienne świadczenie szpitalne, jeśli pobyt jest spowodowany 
- wypadkiem komunikacyjnym 

180 
Zgodnie z OWU 

210 
Zgodnie z OWU 

210 
Zgodnie z OWU 

240 
Zgodnie z OWU 

19. Dzienne świadczenie szpitalne, jeśli pobyt jest spowodowany 

- wypadkiem przy pracy 
180 

Zgodnie z OWU 
210 

Zgodnie z OWU 
210 

Zgodnie z OWU 
240 

Zgodnie z OWU 
20. Dzienne świadczenie szpitalne, jeśli pobyt jest spowodowany 

- nieszczęśliwym wypadkiem,  
150 

Zgodnie z OWU 
175 

Zgodnie z OWU 
175 

Zgodnie z OWU 
200 

Zgodnie z OWU 
21. Dzienne świadczenie szpitalne, jeśli pobyt jest spowodowany 

- zawałem lub krwotokiem śródmózgowym,  
90 

Zgodnie z OWU 
105 

Zgodnie z OWU 
105 

Zgodnie z OWU 
120 

Zgodnie z OWU 
22. Dzienne świadczenie szpitalne, jeśli pobyt jest spowodowany 

chorobą, (wypłacane są świadczenia za leczenie chorób nabytych z 
tytułu tej samej jednostki chorobowej i tego samego wypadku 

wypłacane są środki za każdy pobyt ) 

60 
każdy dzień 

od 1-90 

70 
każdy dzień 

od 1-90 

70 
każdy dzień 

od 1-90 

80 
każdy dzień 

od 1-90 

23. Pobyt na OIT (OIOM) – co najmniej 48 godzinny pobyt  600 700 700 800 
Leczenie szpitalne poza granicami Polski- dzienne świadczenia jak w 
Polsce. Wszystkie kraje Unii Europejskiej oraz Norwegia, Monako, 

Szwajcaria, Watykan, Islandia, USA, Australia, Japonia, Kanada, 
Nowa Zelandia 

Tak Tak Tak Tak 

24. Rekonwalescencja (L4 wydane przez szpital bezpośrednio po co 
najmniej 14 dniowym pobycie w szpitalu) za każdy dzień zwolnienia  

30 35 35 40 

25. Trwała niezdolność do pracy spowodowana chorobą 20 000 35 000 37 500 45 000 
26. Trwała niezdolność do pracy spowodowana nieszczęśliwym 

wypadkiem   
20 000 35 000 37 500 45 000 

27. Zachorowanie ubezpieczonego -zawał serca, zabiegi chirurgiczne na 

naczyniach wieńcowych – by-pass, udar (3) 
 4 400 10 000 11 500  12 000 

28. Zachorowanie ubezpieczonego - anemia aplastyczna, bąblowiec 

mózgu, choroba Creutzfelda-Jakoba, masywny zator tętnicy płucnej 
leczony operacyjnie, niewydolność nerek, nowotwór złośliwy, 
odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu, ropień mózgu, sepsa, 

tężec, wścieklizna (11) 

48 400 
Każde 

zachorowanie z 
listy po 4 400 

110 000 
Każde 

zachorowanie z 
listy po 10 000 

126 500 
Każde 

zachorowanie z 
listy po 11 500 

132 000 
Każde 

zachorowanie z 
listy po 12 000 

29. Zachorowanie ubezpieczonego – „zawodowe” zakażenie HIV (w 

następstwie wyk. obowiązków zawodowych), zakażenie HIV będące 
następstwem transfuzji krwi, zgorzel gazowa, oparzenia, 

transplantacja organów, utrata wzroku, oponiak, choroba 
Parkinsona, wirusowe zapalenie wątroby typu B i C, borelioza (10) 

44 000 
Każde 

zachorowanie z 
listy po 4 400 

100 000 
Każde 

zachorowanie z 
listy po 10 000 

115 000 
Każde 

zachorowanie z 
listy po 11 500 

120 000 
Każde 

zachorowanie z 
listy po 12 000 

30. Zachorowanie małżonka ubezpieczonego -zawał serca, zabiegi 
chirurgiczne na naczyniach wieńcowych – by-pass, udar (3) 

 4 000 4 000  5 000 

31. Zachorowanie małżonka ubezpieczonego - anemia aplastyczna, 
bąblowiec mózgu, choroba Creutzfelda-Jakoba, masywny zator 
tętnicy płucnej leczony operacyjnie, niewydolność nerek, nowotwór 

złośliwy, odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu, ropień mózgu, 
sepsa, tężec, wścieklizna (11) 

 44 000 
Każde 

zachorowanie z 
listy po 4 000 

44 000 
Każde 

zachorowanie z 
listy po 4 000 

55 000 
Każde 

zachorowanie z 
listy po 5 000 
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32. Zachorowanie małżonka ubezpieczonego – „zawodowe” zakażenie 
HIV (w następstwie wyk. obowiązków zawodowych), zakażenie HIV 

będące następstwem transfuzji krwi, zgorzel gazowa, oparzenia, 
transplantacja organów, utrata wzroku, oponiak, choroba 
Parkinsona, (8) 

 32 000 
Każde 

zachorowanie z 
listy po 4 000 

32 000 
Każde 

zachorowanie z 
listy po 4 000 

40 000 
Każde 

zachorowanie z 
listy po 5 000 

33. Ubezpieczenie na wypadek operacji chirurgicznych (wg Wykazu 
Operacji Chirurgicznych): 

4. w przypadku operacji chirurgicznej I klasy, 
5. w przypadku operacji chirurgicznej II klasy, 

6. w przypadku operacji chirurgicznej III klasy.  
Nawet 1 dniowy lub kliku godzinny pobyt w szpitalu (chirurgia 1 dnia) 

1 750 

1 050 

350 

1 750 

1 050 

350 

3 750 

2 250 

750 

4 000 

2 400 

800 

34. KARTA APTECZNA - uprawnia do bezgotówkowego odbioru 
produktów dostępnych w aptece. Karta jest wydawana każdej osobie 
po co najmniej 4 dniowym pobycie  w szpitalu objętym 

odpowiedzialnością PZU Życie S.A. W ciągu 1 roku, każdemu 
ubezpieczonemu przysługuje maksymalnie 3 karty.   

karta o wartości  

200 zł  
(mak. w roku 

600 zł) 

karta o wartości  

200 zł  
(mak. w roku 

600 zł) 

karta o wartości  

200 zł  
(mak. w roku 

600 zł) 

karta o wartości  

200 zł  
(mak. w roku 

600 zł) 
35. Program rabatowy oraz program concierge: 

- programu rabatowego uprawniającego do zniżek na wybrane 

towary i usługi, programu concierge np. organizacja usług 
fachowców (hydraulika, ślusarza, elektryka) organizacja wypoczynku, 

dostarczenia kwiatów itp., usług informacyjnych 

Tak Tak Tak Tak 

Usługi Opieki Medycznej     
36. Zorganizowanie wizyty lekarskiej w prywatnym gabinecie lekarskim 

 (umówienie wizyty i opłacenie połowy jej kosztów) Tak Tak Tak Tak 
Lekarze specjaliści: 

Ginekolog, chirurg, ortopeda, okulista, kardiolog, 
pulmonolog, dermatolog, otolaryngolog, neurolog, urolog, 

reumatolog, alergolog, gastrolog, diabetolog, endokrynolog, 
nefrolog, oraz lekarz rodzinny, internista, pediatra 
(w gabinecie klient opłaca tylko połowę ceny wizyty) 

50%  

Zniżki  
(przykład - koszt 

wizyty 100 zł 
 50 zł opłacone 
jest przez PZU 
pozostałe 50 zł 

opłaca pacjent w 
gabinecie) 

50%  

Zniżki  
(przykład - koszt 

wizyty 100 zł 
 50 zł opłacone 
jest przez PZU 
pozostałe 50 zł 

opłaca pacjent w 
gabinecie) 

50%  

Zniżki  
(przykład - koszt 

wizyty 100 zł 
 50 zł opłacone 
jest przez PZU 
pozostałe 50 zł 

opłaca pacjent w 
gabinecie) 

50%  

Zniżki  
(przykład - koszt 

wizyty 100 zł 
 50 zł opłacone 
jest przez PZU 
pozostałe 50 zł 

opłaca pacjent w 
gabinecie) 

Rejestracja telefoniczna i możliwość dostosowania terminów wizyt do 

indywidualnych potrzeb 
  Tak   Tak   Tak   Tak 

24 – godzinna bezpłatna Infolinia Tak Tak Tak Tak 
Dostęp do kilkudziesięciu podstawowych testów diagnostycznych 
(laboratoryjnych, RTG, EKG, bakteriologii i innych) 

 

20% zniżki 

 

20% zniżki 

 

20% zniżki 

 

20% zniżki 
Opieka stomatologiczna Leczenie 

z 20% 

zniżką,  

przegląd 

– bezpłatnie 
raz w roku 

Leczenie 

z 20% 

zniżką,  

przegląd 

– bezpłatnie 
raz w roku 

Leczenie 

z 20% 

zniżką,  

przegląd 

– bezpłatnie 
raz w roku 

Leczenie 

z 20% 

zniżką,  

przegląd 

– bezpłatnie 
raz w roku 

Pozostałe usługi medyczne z zakresu lecznictwa ambulatoryjnego 15% zniżki 15% zniżki 15% zniżki 15% zniżki 
KONTYNUACJA UBEZPIECZENIA  Tak Tak Tak Tak 

Składka miesięczna za cały pakiet 66,75 81,33 92,80 100,20 
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PROGRAM UBEZPIECZENIA 2016 
 STRAŻ GRANICZNA – Bieszczadzki OSG – Przemyśl  

 
DODATKOWA OCHRONA 

 
Rodzaj świadczenia  Wariant  

10 
Wariant  

15 

1. Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego  w czasie 

pracy 
105 000 295 000 

2. Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego 65 000 195 000 
3. Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy 80 000 195 000 
4. Zgon ubezpieczonego w wyniku NW 40 000 95 000 
5. Zgon ubezpieczonego 20 000 30 000 

Składka miesięczna za DODATKOWĄ OCHRONĘ 10 zł 15 zł 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


