
 

 

  

Nowy program grupowego 

ubezpieczenia na życie   

dla funkcjonariuszy i pracowników 

Straży Granicznej 



2 

Szanowni Państwo, 

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna, 

wspólnie ze świadczącym usługi brokerskie Europejskim 

Konsorcjum Ubezpieczeniowym Sp. z o.o., przygotował 

program ubezpieczeniowy dla funkcjonariuszy 

i pracowników Straży Granicznej oraz ich współmałżonków 

/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci. 

 

Niezwykle szeroki zakres ubezpieczenia podstawowego 

i szereg ubezpieczeń dodatkowych oferowanych w ramach 

programu pozwolą Państwu kompleksowo zabezpieczyć 

życie zarówno własne, jak i najbliższych osób. 

 

  

W naszej ulotce zamieściliśmy najważniejsze informacje 

o programie ubezpieczeniowym. Przystąpienie do programu 

wymaga podpisania nowych deklaracji przystąpienia 

do ubezpieczenia. 

 

NOWY PROGRAM WCHODZI W ŻYCIE 

OD 01.05.2016r.   

Stare polisy zostaną zamknięte z chwilą 

uruchomienia nowego programu. 

 

Zalety nowego programu 

Warianty z wysokimi sumami ubezpieczenia. 

Wypłata świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu 

w przypadku hospitalizacji trwającej: co najmniej 3 dni 

w wyniku choroby lub 1 dzień w związku 

z nieszczęśliwym wypadkiem. 

Odpowiedzialność PZU Życie za śmierć ubezpieczonego 

w przypadku czynnego udziału w aktach terroru oraz za 

zdarzenia powstałe w wyniku masowych rozruchów 

społecznych, o ile udział w nich wynikał z wykonywania 

czynności służbowych, stanu wyższej konieczności lub 

obrony koniecznej. 

Rozszerzenie katalogu ciężkich chorób 

ubezpieczonego o boreliozę i wirusowe zapalenie 

wątroby typu B i C. 

Korzystny zakres ubezpieczenia możliwy do uzyskania tylko 

w ramach programu. 

Możliwość dopasowania wariantu ubezpieczenia do Państwa 

potrzeb. 

Brak ankiet i badań medycznych dla osób przystępujących 

do programu. 

Możliwość indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia. 

Kto może przystąpić do ubezpieczenia 

Do ubezpieczenia mogą przystąpić: 

• wszyscy funkcjonariusze i pracownicy Straży Granicznej, 

• ich współmałżonkowie/partnerzy życiowi, którzy w dniu 

złożenia deklaracji przystąpienia ukończyli 16. rok życia 

i nie ukończyli 69. roku życia, 

• ich pełnoletnie dzieci, które ukończyły 18. rok życia. 

 

Dodatkowy pakiet ubezpieczenia  

Wszyscy ubezpieczeni w danej jednostce mogą rozszerzyć 

program o dodatkowe grupowe ubezpieczenie zdrowotne 

Opieka Medyczna.  

 

Nowość w programie  

– ubezpieczenie Cztery Pory Roku 

W ramach ubezpieczenia Cztery Pory Roku pokrywamy 80% 

ceny leków objętych zakresem ubezpieczenia. 

Dofinansowanie działa już w chwili zakupu leku w ponad 

2600 aptekach w całej Polsce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak zgłosić szkodę 

Mogą Państwo wybrać najdogodniejszy dla siebie sposób: 

• wypełnić formularz internetowy lub skorzystać 

z połączenia VideoCALL na stronie pzu.pl, 

• zadzwonić pod numer infolinii 801 102 102, 

• wysłać SMS-a o treści SZKODA pod numer 4102  

– oddzwonimy do Państwa, 

• odwiedzić nasz oddział, 

• skontaktować się z osobą, która zajmuje się 

ubezpieczeniami grupowymi w Państwa oddziale Straży 

Granicznej.



 

 

ZAKRES UBEZPIECZENIA 

(OFERTA PODSTAWOWA) 

WARIANT  

I 
Minimum 

 30 
pracowników 

WARIANT  

II 
Minimum  

30 
pracowników 

WARIANT 

III 
Minimum 

 30 
pracowników 

WARIANT 

IV 
Minimum  

30 
pracowników 

WARIANT  

V 
Minimum  

30 
pracowników 

WARIANT 

VI 
Minimum  

30 
pracowników 

WARIAT 
VII 

Minimum 30 

pracowników 

Śmierć ubezpieczonego spowodowana 
(świadczenie łączne): 

 

       

• nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym przy 

pracy 

244 000 170 000 145 000 285 000 280 000 340 000 400 000 

• nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym 183 000 120 000 105 500 215 000 210 000 255 000 300 000 

• nieszczęśliwym wypadkiem przy pracy 183 000 120 000 105 500 215 000 210 000 255 000 300 000 

• nieszczęśliwym wypadkiem 122 000 70 000 66 000 145 000 140 000 170 000 200 000 

• zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym 121 000 70 000 66 000 145 000 140 000 170 000 200 000 

• przyczyną naturalną 61 000 33 000 33 000 71 500 70 000 85 000 100 000 

Jednorazowe świadczenie dla dziecka 
(osierocenie) 

4 000 4 300 4 500 5 200 5 000 6 000 7 000 

Śmierć współmałżonka spowodowana 

(świadczenie łączne): 
       

• nieszczęśliwym wypadkiem 30 600 24 000 28 600 48 310 26 000 49 500 55 000 

• przyczyną naturalną 15 600 12 000 14 300 24 310 13 000 24 750 25 000 

Śmierć dziecka 1 100 3 300 3 800 5 700 3 500 5850 6 000 

Śmierć rodzica/rodziców współmałżonka 1 100 2 100 2 500 2 600 2 200 2600 2 600 

Urodzenie dziecka 600 1 250 1 300 1 400 1 280 1 450 1 500 
Urodzenie martwego dziecka 1 200 2 500 2 600 2 800 2 560 2 900 3 000 

Trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany (za 
1%): 

       

• nieszczęśliwym wypadkiem 540 430 462 570 550 585 600 

• zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym 540 430 462 570 550 585 600 

Ciężkie choroby ubezpieczonego: 
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, o którym mowa w § 3 pkt 32, 

zakażenie wirusem HIV, o którym mowa w § 3 pkt 33, 
zawał serca, zgorzel gazowa, oparzenia, transplantacja 

organów, utrata wzroku, oponiak, choroba Parkinsona, 
WZW typ B i C oraz borelioza 

10 000 3 600 4 400 11 000 10 000 11 500 12 000 

Ciężkie choroby współmałżonka: 

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, o którym mowa w § 3 pkt 32, zakażenie wirusem 

HIV, o którym mowa w § 3 pkt 33, zawał serca, zgorzel 
gazowa, oparzenia, transplantacja organów, utrata 
wzroku, oponiak oraz choroba Parkinsona 

– – – – 4 000 4 000 5 000 

Operacja chirurgiczna ubezpieczonego: Suma 
ubezpieczenia 

 3 500 3 500 7 000 3 500 7 500 8 000 

I klasa  1 750 1 750 3 500 1 750 3 750 4 000 

II klasa – 1 050 1 050 2 100 1 050 2 250 2 400 

III klasa  350 350 700 350 750 800 

Leczenie Specjalistyczne  ubezpieczonego : 
chemioterapia lub radioterapia, terapia interferenowa, 

wszczepienie kardiowertera/ defibrylatora, 

wszczepienie rozrusznika serca, ablacja. 

- - - - 3 000 2 500 3 000 

Utrata zdowia przez Dziecko w zalezności od 
rodzaju choroby odpowiedni % sumy 
ubezpieczenia ( 20 chorób) : ciężkie oparzenia, 

dystrofia mięśni, goraczka reumatyczna z przetrwałymi 
powikłaniami sercowymi, łagodny guz mózgu, nabyta 

niedokrwienność aplastyczna, nabyta niedokrwienność 
hemolityczna, nabyta przewlekła choroba serca, 
nagminne porażenie dziecięce, niewydolność nerek, 

nowotwór złośliwy, porażenie, przewlekłe wirusowe 
zapalenie wątroby typu B lub C, śpiączka, tężec, utrata 

kończyn, utrata słuchu, utrata wzroku, zakażenie 
wirusem HIV w wyniku transfuzji krwi, zapalenie 

mózgu, zapalenie opon mózgowo- rdzeniowych. 

_ _ 10 000 10 000 10 000 _ _ 

 

 

 



 

 

 
Niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji 

11 000 20 000 20 000 30 000 35 000 37 500 45 000 

Pobyt w szpitalu spowodowany (świadczenie 
łączne): 

       

• wypadkiem komunikacyjnym (od 1. do 14. dnia/od 15. 

do 90. dnia)- płatne od 1 dnia 
220/55 157,50/52,50 180/60 210/60 210/70 210/70 240/80 

• wypadkiem przy pracy (od 1. do 14. dnia/od  

15. do 90. dnia) – płatne od 1 dnia 
220/55 157,50/52,50 180/60 210/60 210/70 210/70 240/80 

• zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym  

(od 1. do 14. dnia/od 15. do 90. dnia)- min 3 dni 
110/55 78,75/52,50 90/60 120/60 105/70 105/70 120/80 

• nieszczęśliwym wypadkiem (od 1. do 14. dnia/od 15. 

do 90. dnia) –płatne od 1 dnia 
165/55 131,25/52,50 150/60 180/60 175/70 175/70 200/80 

• chorobą (od 1. do 90. dnia)- min 3 dni 55 52,50 60 60 70 70 80 

• pobyt na Oddziale Intensywnej Terapii  

– jednorazowe świadczenie 
550 525 600 600 700 700 800 

Rekonwalescencja (za 1 dzień zwolnienia) 27,50 26,25 30 30 35 35 40 

Karta Apteczna 200 200 200 200 200 200 200 

Grupowe Ubezpieczenie Lekowe Cztery Pory Roku: 
W ramach ubezpieczenia pokrywamy 80% ceny leków 
objętych zakresem ubezpieczenia: dofinansujemy leki na 

takie dolegliwości jak: przeziębienie, grypa, kaszel, katar, 
opryszczka,  zapalenie spojówek, zapalenie uszu, zatrucia 

pokarmowe, skurcz przewodu 
pokarmowego, zakażenie skórne, oparzenie, 
Pamiętaj, o tym że potrzebujesz receptę na leki. 

Dofinansowanie działa już w chwili zakupu leku w ponad 
2600 aptekach w całej Polsce. ( karencja 2 

miesiące).Receptariusz Cztery Pory Roku i OWU dostępne 
na stronie internetowej www.pzu.pl 

• możliwość wykupienia ubezpieczenia dla małżonka i 

dziecka od 0 do 25 roku życia za 6,75 zł miesięcznie. 

tak tak tak tak tak tak tak 

Możliwość indywidualnej kontynuacji tak tak tak tak tak tak tak 

 

 
Składka 

59,00 zł 61,00 zł 68,50 zł 85,00 zł 85,21 zł 92,83 zł 100,58 zł 

 
Zakres rozszerzony dla zainteresowanych za 
dodatkowa opłatą: 

       

Doraźna Ochrona Medyczna –zakres podstawowy 
0,70 zł * 

 
       

Medyczny Ekspert Domowy- zakres podstawowy 
2,29 zł * 

       

 
Brak karencji na cały zakres ubezpieczenia z wyłaczeniem Czterech Pór Roku ( karencja 2 miesiace) dla pracowników, ich 
współmałżonków I pełnoletnich dzieci, którzy przystąpia do umowy ubezpieczenia w ciagu 3 pierwszych miesięcy od daty 
wdrożenia niniejszej oferty. 
 Partner życiowy karencja zgodnie z OWU. 
 
Dla zainteresowanych osób.  
 
Istnieje możliwość dokupienia Dodatkowej Ochrony  do ubezpieczenia podstawowego, zgodnie z tabelą poniżej. 
 
  

DODATKOWA OCHRONA ŻYCIA (OFERTA DLA OSÓB UBEZPIECZONYCH NA 

WARUNKACH OFERTY PODSTAWOWEJ) 
WARIANT I 

* min 30 pracowników 

WARIANT II 
* min 30 pracowników 

Śmierć ubezpieczonego spowodowana (świadczenie łączne):  
 

 

  

 
• nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym przy pracy 105 000 295 000 

• nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym 65 000 195 000 

• nieszczęśliwym wypadkiem przy pracy  80 000 195 000 

• nieszczęśliwym wypadkiem 40 000 95 000 

• przyczyną naturalną 20 000 30 000 

Możliwość indywidualnej kontynuacji nie nie 

Składka 10,00 zł 15,00 zł 

 
 

 

 

http://www.pzu.pl/


 

 

 

Dla zainteresowanych osób.  
 
Istnieje możliwość dokupienia Opieki zgodnie z tabelą poniżej. Aby ubezpieczenie mogło funkcjonować 
wymagane  jest 100 osób zainteresowanych. 

 

Ubezpieczenie zdrowotne daje poczucie bezpieczeństwa dzięki zapewnieniu szybkiego dostępu do usług oferowanych w prywatnych 
placówkach medycznych. W zależności od wybranego zakresu, Opieka Medyczna to gwarancja skorzystania z porad lekarzy podstawowej 
opieki zdrowotnej w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych oraz lekarzy specjalistów w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych. Dostęp do lekarzy 
specjalistów jest nielimitowany, bez konieczności posiadania skierowania od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Dodatkowo w ramach 
wybranego zakresu ubezpieczenia, Klient ma możliwość wykonania w krótkim terminie od kilkudziesięciu do ponad czterystu podstawowych 
i specjalistycznych badań diagnostycznych. 

 
Zakres ubezpieczeń 
Program prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego PZU Opieka Medyczna w ramach opieki ambulatoryjnej obejmuje przedstawiony poniżej zakres świadczeń. 

 

Zakres świadczeń w danym ubezpieczeniu STANDARD KOMFORT KOMFORT PLUS 

Lekarz rodzinny  ✓ ✓ 

Internista  ✓ ✓ 

Pediatra  ✓ ✓ 

Alergolog ✓ ✓ ✓ 

Anestezjolog  ✓ ✓ 

Audiolog  ✓ ✓ 

Chirurg ogólny ✓ ✓ ✓ 

Chirurg onkolog  ✓ ✓ 

Chirurg naczyniowy    

Dermatolog ✓ ✓ ✓ 

Diabetolog ✓ ✓ ✓ 

Endokrynolog ✓ ✓ ✓ 

Gastrolog ✓ ✓ ✓ 

Ginekolog  ✓ ✓ ✓ 

Hematolog  ✓ ✓ 

Hepatolog  ✓ ✓ 

Kardiolog  ✓ ✓ ✓ 

Lekarz chorób zakaźnych   ✓ 

Lekarz specjalista rehabilitacji    

Nefrolog ✓ ✓ ✓ 

Neurochirurg    ✓ 

Neurolog ✓ ✓ ✓ 

Okulista ✓ ✓ ✓ 

Onkolog  ✓ ✓ 

Ortopeda ✓ ✓ ✓ 

Otolaryngolog ✓ ✓ ✓ 

Proktolog    

Pulmonolog ✓ ✓ ✓ 

Radiolog  
 

✓ 

Reumatolog ✓ ✓ ✓ 

Urolog ✓ ✓ ✓ 

Traumatolog    

Wenerolog  
 

✓ 

Psychiatra    
4 wizyty w roku 

Psycholog    

Zabiegi ambulatoryjne  

Pielęgniarskie ✓ ✓ ✓ 

Ogólnolekarskie ✓ ✓ ✓ 

Alergologiczne ✓ ✓ ✓ 

Chirurgiczne ✓ ✓ ✓ 



 

 

Ginekologiczne ✓ ✓ ✓ 

Okulistyczne ✓ ✓ ✓ 

Ortopedyczne ✓ ✓ ✓ 

Otolaryngologiczne ✓ ✓ ✓ 

Urologiczne ✓ ✓ ✓ 

Badania diagnostyczne  

 

Realizowane zgodnie ze wskazania medycznymi na 
zlecenie lekarza Świadczeniodawcy w placówkach 

wskazanych przez Świadczeniodawcę  za 

pośrednictwem infolinii medycznej 

Diagnostyka laboratoryjna 
Podstawowe testy diagnostyczne   

 

badania hematologiczne i układu krzepnięcia      

badania biochemiczne       

badania serologiczne i immunologiczne       

Badania hormonalne      

Badania moczu       

Badania kału      

badania bakteriologiczne       

badania wirusologiczne       

inne       

Diagnostyka laboratoryjna   

Specjalistyczne testy diagnostyczne 
 

badania biochemiczne - 15% zniżki - 15% zniżki   

badania immunologiczne - 15% zniżki - 15% zniżki   

badania hormonalne - 15% zniżki - 15% zniżki   

badania moczu  ✓   

badania bakteriologiczne - 15% zniżki ✓   

badania wirusologiczne - 15% zniżki - 15% zniżki   

badania markerów nowotworowych    

inne - 15% zniżki - 15% zniżki   

Diagnostyka radiologiczna  

badania z zakresu diagnostyki RTG      

mammografia - 15% zniżki - 15% zniżki   

urografia - 15% zniżki - 15% zniżki   

wlew doodbytniczy - 15% zniżki - 15% zniżki   

Diagnostyka  ultrasonograficzna                                                                                                                                                                                                                                      
 

badania z zakresu diagnostyki USG                      

echokardiografia - 15% zniżki - 15% zniżki   

USG dopplerowskie - 15% zniżki - 15% zniżki   

Diagnostyka obrazowa                                                     
 

tomografia komputerowa TK - 15% zniżki - 15% zniżki   

rezonans magnetyczny NMR - 15% zniżki - 15% zniżki   

Diagnostyka endoskopowa 
 

gastroskopia - 15% zniżki - 15% zniżki   

sigmoidoskopia - 15% zniżki - 15% zniżki   

rektoskopia - 15% zniżki - 15% zniżki   

kolonoskopia - 15% zniżki - 15% zniżki   

anoskopia    

Badania czynnościowe 
 

spirometria       

badanie EKG spoczynkowe      

badania EKG – pomiar całodobowy metodą Holtera, próba wysiłkowa, 
pomiar całodobowy ciśnienia tętniczego (metodą Holtera 
ciśnieniowego)  

- 15% zniżki - 15% zniżki   

badania EEG - 15% zniżki - 15% zniżki   

badania EMG - 15% zniżki - 15% zniżki   



 

 

densytometria - 15% zniżki - 15% zniżki   

audiometria  - 15% zniżki - 15% zniżki   

Prowadzenie ciąży       

Szczepienia ochronne 
usługa obejmuje: kwalifikację, iniekcję oraz koszt 

szczepionki 

p/grypie sezonowej      

anatoksyna p/tężcowa      

REFUNDACJA- zwrot kosztów świadczeń (usług) zrealizowanych poza 
siecią placówek PZU POMOC” Tak - zgodnie z cennikiem świadczeń zdrowotnych. 

Opieka stomatologiczna 
 

Przegląd stomatologiczny bezpłatnie 1 x w roku 

stomatologia zachowawcza 

dostęp ze zniżką – 20% 
zniżki realizowane w stosunku do ceny usługi 

obowiązującej 
w placówce medycznej 

Wizyty domowe  
Usługa realizowana jest w  zakresie terytorialnym 
określonym przez świadczeniodawcę - informacja 

dostępna na infolinii 

Porada lekarska internisty lub lekarza rodzinnego albo pediatry, 

przeprowadzona całodobowo w domu ubezpieczonego  

2 wizyty 

w roku 

4 wizyty 

w roku 

Infolinia 24h 
umawianie wizyt  oraz badań odbywa się przez 
Konsultantów  za pośrednictwem infolinii PZU 

POMOC SA 

    

SKŁADKI STANDARD KOMFORT KOMFORT PLUS 

Składka miesięczna  

dla pracownika 
24,10 zł 47,90 zł 74,60 zł 

Składka miesięczna  
dla współubezpieczonego- małżonka / dziecka, opłacana 

przez pracownika. 

23,85 zł 47,65 zł 74,35 zł 

 
Gwarantowane parametry dostępności 
 na wizytę u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej                          do 2 dni roboczych 

 na wizytę u lekarza specjalisty                            do 5 dni roboczych 

Wyżej wymienione parametry nie obejmują: 
 terminów realizacji badań laboratoryjnych 

 terminów realizacji wizyt we wskazanej przez Klienta konkretnej lokalizacji lub placówce medycznej 

 terminów realizacji wizyt u wskazanego z imienia i nazwiska lekarza POZ lub specjalisty 
 

Zasady dostępności do usług medycznych 
 dostęp do lekarzy POZ oraz specjalistów – bez limitów 

 dostęp do lekarzy specjalistów – bez skierowania  

 w przypadku gdy uprawnionym do świadczeń zdrowotnych jest dziecko do 15 roku życia dostęp do konsultacji specjalistycznych 
zależy od dostępności specjalisty dziecięcego u danego świadczeniodawcy  

 realizacja badań diagnostycznych – na podstawie skierowania od lekarza świadczeniodawcy 
 wizyty domowe – realizowane w zasięgu terytorialnym określonym przez świadczeniodawcę 

 
Lista aktualnych placówek medycznych znajdziecie państwo na stronie www.pzu.pl 

 

Zobacz jak łatwo umówić się do lekarza 

 
 

 

 

 

 

 

 

W ramach Ubezpieczenia Opieka Medyczna  

 

Dodatkowy pakiet ubezpieczenia  

Wszyscy ubezpieczeni w danej jednostce mogą rozszerzyć program o dodatkowe grupowe ubezpieczenie zdrowotne 
Opieka Medyczna w zakresie INTRO wraz z dodatkowym grupowym ubezpieczeniem na wypadek leczenia szpitalnego 
rozszerzonego o pobyt w szpitalu związany z leczeniem nerwic – przy maksymalnym świadczeniu z tytułu leczenia 
szpitalnego związanego z leczeniem nerwic w wysokości 1500 zł. Do ubezpieczenia musi przystąpić 100% osób 
ubezpieczonych w ubezpieczeniu podstawowym. Składka za osobę ubezpieczoną wynosi 8,75 zł. 

KROK 1 

KROK 2 

KROK 3 

Jeśli będziesz chciał umówić się na wizytę, dzwonisz pod numer 801 405 905. 

 

Przyjmiemy Twoje zgłoszenie. Informacje o miejscu i terminie otrzymasz  

w wybrany przez siebie sposób: telefonem, smsem,  e-mailem. 

 
Udajesz się do lekarza. 

http://www.pzu.pl/


 

 

 

Osoby, które przystąpią do ubezpieczenia typ P Plus w ramach nowego programu dla Straży Granicznej 

otrzymają 10% zniżki w wybranych ubezpieczeniach majątkowych PZU SA. 

 

* Autocasco, 

- PZU auto AC, 

- PZU auto OC,  

 

* Majątkowe PZU SA 

- PZU DOM 

- PZU DOM PLUS 

- PZU DOM LETNISKOWY 

- PZU NNW 

- PZU WOJAŻER 

 

 

* Doraźna Ochrona Medyczna –zakres podstawowy 0,70 zł oraz 1,50 zł zakres rozszerzony. 
    Przedmiotem ubezpieczenia jest:  zdrowie ubezpieczonego – wariant podstawowy i  zdrowie ubezpieczonego i wszystkich współubezpieczonych – 

wariant rozszerzony. W przypadku nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce w domu w okresie odpowiedzialności PZU Życie SA, zakres 

ubezpieczenia obejmuje następujące świadczenia: udzielenie ubezpieczonemu przez lekarza centrum medycznego pierwszej telefonicznej porady 

dotyczącej sposobu postępowania, organizacji pierwszej pomocy i planowania leczenia. Zorganizowanie wizyty lekarza pierwszego kontaktu w domu, w 

przypadku potrzeby takiej wizyty. Zorganizowanie wizyty pielęgniarki w domu dla zapewnienia ubezpieczonemu opieki, trwającej nie dłużej niż przez 

pierwsze 48 godzin po wypadku, w przypadku potrzeby takiej wizyty. Zorganizowanie transportu medycznego ubezpieczonego z jego domu do 

najbliższego szpitala danej specjalności, w przypadku potrzeby udzielenia ubezpieczonemu pomocy medycznej. W przypadku hospitalizacji, która miała 

miejsce w okresie odpowiedzialności PZU Życie SA i która wystąpiła wskutek nieszczęśliwego wypadku w domu lub nagłego zachorowania w domu, 

zakres ubezpieczenia obejmuje następujące świadczenia: zorganizowanie przewozu dzieci ubezpieczonego do lat 15 do miejsca zamieszkania osoby 

wyznaczonej albo innego miejsca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wskazanego przez osobę wyznaczoną. zorganizowanie przewozu osoby 

wyznaczonej do domu, w którym znajdują się dzieci ubezpieczonego do lat 15. Zorganizowanie przewozu osoby wyznaczonej do domu, w którym 

znajdują się osoby niesamodzielne. Zorganizowanie dla ubezpieczonego transportu medycznego ze szpitala, w którym był hospitalizowany, do jego domu 

środkiem transportu wskazanym przez lekarza centrum medycznego. Zorganizowanie wizyty pielęgniarki w domu dla zapewnienia ubezpieczonemu 

pomocy, przez czas zalecony przez lekarza centrum medycznego, nie dłużej jednak niż przez pierwsze 5 dni po wypisaniu ubezpieczonego ze szpitala. 

 

* Medyczny Ekspert Domowy- zakres podstawowy 2,29 zł oraz 3,44 zakres rozszerzony. 
Przedmiotem ubezpieczenia jest:  zdrowie ubezpieczonego – wariant podstawowy lub zdrowie ubezpieczonego i współubezpieczonego – wariant 

rozszerzony.  Wariant rozszerzony obejmuje ubezpieczonego oraz wszystkich współubezpieczonych. Zakres ubezpieczenia w obu wariantach obejmuje 
wystąpienie lub diagnozę w okresie odpowiedzialności PZU Życie SA: -  zdarzenia medycznego skutkującego świadczeniem w ramach poniższych 

pakietów:  - Zagranicznej Konsultacji Medycznej - ponowną analizę dokumentacji medycznej, dokonaną przez zagranicznego konsultanta, przy 
wykorzystaniu zaawansowanych technik diagnostycznych oraz takich metod komunikacyjnych, które nie obejmują bezpośrednich konsultacji, ani żadnych 
innych bezpośrednich kontaktów pomiędzy pacjentem a konsultantem, po uzyskaniu przez ubezpieczonego lub współubezpieczonego pierwszej opinii 

medycznej. Rezultat konsultacji – druga opinia medyczna na piśmie doręczana jest następnie lekarzowi świadczeniodawcy. Konsultacja medyczna 
dokonywana jest wyłącznie w przypadku wystąpienia jednego ze zdarzeń medycznych; chirurgia naczyń wieńcowych, angioplastyka,  choroba 

Alzheimera, choroba neuronu ruchowego, choroba Parkinsona, choroby mielodysplastyczne, choroby zapalne jelit, choroby 
zastawki/zastawek serca, przeszczep zastawki lub jej korekcja chirurgiczna, cukrzyca, endarteriektomia tętnicy szyjnej, guz lub inne 

patologie rdzenia kręgowego wymagające leczenia operacyjnego, guz mózgu,  głuchota, infekcja wirusem HIV, kardiomiopatia, 
leczenie chirurgiczne padaczki; niewydolność nerek, oparzenia obejmujące dużą powierzchnię ciała, uszkodzenie stożka rotatorów, 
wszczepienie protezy całkowitej lub częściowej dowolnego stawu, przeszczep jednego z głównych narządów, rak,  rozległe schorzenia 

ginekologiczne, schyłkowy okres niewydolności jednego z głównych narządów, schorzenia okulistyczne wymagające leczenia opera-
cyjnego z wyłączeniem typowej zaćmy i chirurgicznego leczenia typowych wad wzroku, stwardnienie rozsiane, śpiączka,  trwałe 

całkowite inwalidztwo, udar mózgu, utrata jednej lub więcej kończyn, utrata mowy, wrodzone wady serca u dorosłych, zapalenie 
wątroby,. W wariancie rozszerzonym dodatkowo nienowotworowe choroby ośrodkowego układu nerwowego u dzieci, wymagające 
interwencji neurochirurgicznej,  wady rozwojowe u dzieci, wrodzone wady serca u dzieci.  -  Prywatnej Opieki Domowej,  -  Pomocy w 

Planowaniu Leczenia,  - Całodobowego Telefonicznego Serwisu Medycznego lub  problemu zdrowotnego skutkującego świadczeniem w ramach 
Całodobowego Telefonicznego Serwisu Medycznego. 

 

 

Planowany termin wdrożenia powyższej oferty: 01.05.2016. Podpisane deklaracje należy składać u osób 

obsługujących ubezpieczenie w Straży Granicznej. 

 

Pracownicy cywilni- Izabela Drela tel: 68 358 21 31 IP 6662131 

Funkcjonariusze- Renata Gaborek tel: 68 358 2340 IP 6662340 

 

 Aleksandra Towpik tel: 68 358 22 31 IP 6662231 

 
 



 

 

 

 

 

Skontaktuj się z nami i zapytaj o szczegóły oferty: 

EUROPEJSKIE KONSORCJUM UBEZPIECZENIOWE Sp. z o.o. 

 

Marcin Kowalik 

tel.: +48 22 628 46 41 

tel.: +48 883 390 900 

e-mail: m.kowalik@eku.pl 

 

 

 

PZU Życie SA                                                                       PZU Życie SA 

Monika Szumigała                                                              Małgorzata Żebrowska  

Kierownik Klienta Korporacyjnego                                        Doradca Klienta 

Tel: 601-777-032                                                               TEL: 666-881-052 

 
Niniejsza ulotka ma charakter wyłącznie informacyjny i może zawierać uogólnienia. Oferta nie stanowi podstawy do określania zobowiązań z tytułu umowy 

ubezpieczenia.  
Wszelkie informacje o programie uzyskają Państwo u opiekunów placówek. 

 

 

 


