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Szanowni Państwo 

 

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna, lider rynku ubezpieczeń na życie w Polsce – wspólnie ze świadczącym usługi brokerskie WDB 

SPÓŁKA AKCYJNA. – 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. 

Grupa PZU to jedna z największych instytucji finansowych w Polsce. Zabezpiecza przyszłość finansową 12 milionów Polaków. Łączy wieloletnią historię, 

doświadczenie i efektywność w zarządzaniu finansami swoich klientów. 

 

W naszej ulotce zamieściliśmy najważniejsze informacje o programie ubezpieczeniowym.  
 

ZALETY PROGRAMU 

 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. 
 Rozszerzenie definicji dziecka w umowie Śmierć Dziecka lub Osierocenie Dziecka w wyniku, którego odpowiedzialnościa będzie objeta 

śmierć dziecka bez względu na wiek tego dziecka. 
 W ramach dodatkowego ubezpieczenia- Leczenie Szpitalne, Leczenie Szpitalne Plus oraz Operacje Chirurgiczne- oferta uwzględnia 

odpowiedzialność za zdarzenia powstałe w wyniku rekreacyjnego uprawiania sportów walki, motorowych, motorowodnych, lotniczych, wspinaczki 
wysokogórskiej I skłakowej, speleologii, nurkowania ze specjalistycznym sprzętem umozliwiającym oddychanie pod wodą, skoków do wody, skoków 
na linie. 

 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. 

 

KTO MOŻE PRZYSTĄPIĆ DO UBEZPIECZENIA 

1. 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. 
 

2. Do przedstawionego programu nie mogą przystąpić osoby przebywające na zwolnieniu lekarskim, w szpitalu, hospicjum, placówce dla przewlekle 
chorych oraz nie uznano w stosunku do nich niezdolności do pracy lub niezdolności do służby orzeczeniem właściwego organu (nie dotyczy osób obecnie 
ubezpieczonych przebywających na zwolnieniu lekarskim). 

 
3. Przy wdrożeniu nowego programu brak karencji przez pierwsze 3 miesiące danej polisy  dla pracownika, współubezpieczonego oraz 

partera zyciowego. 
 

INFORMACJA O KARENCJACH zgodnie z OWU (obowiązujących w trakcie trwania umowy):  
 

1. Jeżeli nowo zatrudniony pracownik przystąpi do ubezpieczenia w ciągu pierwszych trzech miesięcy od daty zatrudnienia (początek 
odpowiedzialności musi przypadać nie później niż w czwartym miesiącu), wówczas nie jest objęty karencją na świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego i 
współubezpieczonych oraz urodzenia dziecka. Natomiast obowiązują go następujące karencje:  

 Ciężka choroba – 90 dni od początku odpowiedzialności  

 Ciężka choroba małżonka - 180 dni od początku odpowiedzialności  

 Operacje chirurgiczne – 180 dni od początku odpowiedzialności  

 Leczenie szpitalne spowodowane chorobą (w tym zawałem lub udarem) – 30 dni od początku odpowiedzialności  

 
2. Jeżeli pracownik przystąpi do ubezpieczenia powyżej 3 miesięcy od daty zatrudnienia to wówczas obowiązują karencje z pkt 1 oraz następujące:  

 Urodzenie dziecka – 9 miesięcy od początku odpowiedzialności  

 Osierocenie dziecka – 6 miesięcy od początku odpowiedzialności  

 Śmierć ubezpieczonego (z powodu choroby, w tym zawałem serca i krwotokiem śródmózgowym) i współubezpieczonych (rodzice, teściowie, 
małżonek, dzieci) – 6 miesięcy od początku odpowiedzialności  

 
3. W przypadku zawarcia związku małżeńskiego (niezależnie od stażu pracy pracownika), ubezpieczony pracownik może ubezpieczyć współmałżonka w 
ciągu trzech miesięcy od daty ślubu tylko z zastosowaniem karencji na opcje medyczne (pkt 1 ).  
 
4. W przypadku ukończenia 18 roku życia dziecka ubezpieczonego pracownika, ubezpieczony pracownik może ubezpieczyć pełnoletnie dziecko w 
ciągu trzech miesięcy od daty 18. urodzin tylko z zastosowaniem karencji na opcje medyczne (pkt 1).  
 
5. Dla partnerów życiowych zawsze obowiązują karencje na wszystkie zdarzenia zgodnie z OWU (pkt 1 i 2). 
 
Karencje nie dotyczą zdarzeń spowodowanych nieszczęśliwym wypadkiem. 
 
Osoby, które przystąpią do ubezpieczenia typ P Plus w ramach nowego programu dla Straży Granicznej otrzymają 10% zniżki w wybranych 
ubezpieczeniach majątkowych PZU SA. 
 

Powyższe warunki obowiązują w okresie zatrudnienia ubezpieczonego w Jednostce Straży Granicznej. Pozostałe warunki ubezpieczenia zgodnie  

z OWU. Wszystkie definicje i szczegółowe zapisy dotyczące ubezpieczenia P PLUS wraz z ubezpieczeniami dodatkowymi znajdują się w Ogólnych Warunkach 

Ubezpieczeń, które dostępne są w każdym Oddziale PZU, siedzibie Morskiego Oddziału Straży Granicznej lub na stronach internetowych: 

www.morski.strazgraniczna.org w zakładce ubezpieczenia, www.pzu.pl 

 

 

 

 

http://www.pzu.pl/


 

 
 
 
 
 

     

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

Świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego spowodowanej*:      
• wypadkiem komunikacyjnym w pracy z udziałem samochodu ciężarowego w 
porze nocnej (22.00-6.00 czasu lokalnego) 

473 100 zł 650 100 zł 670 100 zł 720 500 zł 750 100 zł 

• wypadkiem komunikacyjnym w pracy w porze nocnej (22.00-
6.00 czasu lokalnego) 

423 100 zł 600 100 zł 620 100 zł 670 500 zł 700 100 zł 

• wypadkiem komunikacyjnym w pracy z udziałem samochodu ciężarowego 423 100 zł 600 100 zł 620 100 zł 670 500 zł 700 100 zł 
• wypadkiem komunikacyjnym z udziałem samochodu ciężarowego w porze nocnej 
(22.00–6.00 czasu lokalnego) 

335 100 zł 350 100 zł 380 100 zł 450 500 zł 502 100 zł 

• wypadkiem komunikacyjnym w porze nocnej (22.00–6.00 czasu lokalnego) 285 100 zł 300 100 zł 330 100 zł 400 500 zł 452 100 zł 
• wypadkiem komunikacyjnym w pracy 373 100 zł 550 100 zł 570 100 zł 620 500 zł 650 100 zł 
• wypadkiem komunikacyjnym z udziałem samochodu ciężarowego 318 100 zł 500 100 zł 490 100 zł 570 500 zł 600 100 zł 

• wypadkiem komunikacyjnym 235 100 zł 250 100 zł 280 100 zł 350 500 zł 402 100 zł 
• wypadkiem w pracy 218 100 zł 400 100 zł 390 100 zł 470 500 zł 500 100 zł 

• pożarem albo zatruciem tlenkiem węgla 180 100 zł 200 100 zł 200 100 zł 300 500 zł 352 100 zł 
• utonięciem 180 100 zł 200 100 zł 200 100 zł 300 500 zł 352 100 zł 
• wybuchem gazu 180 100 zł 200 100 zł 200 100 zł 300 500 zł 352 100 zł 

• porażeniem prądem albo uderzeniem pioruna 180 100 zł 200 100 zł 200 100 zł 300 500 zł 352 100 zł 
• uprawianiem sportu 180 100 zł 200 100 zł 200 100 zł 300 500 zł 352 100 zł 

• uprawianiem niebezpiecznego sportu 230 100 zł 250 100 zł 250 100 zł 350 500 zł 402 100 zł 
• uprawianiem sportu na kółkach 230 100 zł 250 100 zł 250 100 zł 350 500 zł 402 100 zł 

• uprawianiem narciarstwa albo snowboardingu 280 100 zł 300 100 zł 300 100 zł 400 500 zł 452 100 zł 

• nieszczęśliwym wypadkiem 130 100 zł 150 100 zł 150 100 zł 250 500 zł 302 100 zł 
• zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym 115 100 zł 150 100 zł 150 100 zł 210 500 zł 250 100 zł 

Śmierć ubezpieczonego 50 100 zł 65 100 zł 75 100 zł 85 500 zł 120 100 zł 
Świadczenia dla dziecka – osierocenie 2 000 zł 4 000 zł 4 000 zł 6 000 zł 7 000 zł 
Świadczenia z tytułu śmierci współubezpieczonych*:      

• śmierć małżonka spowodowana wypadkiem komunikacyjnym 70 000 zł 85 000 zł 90 000 zł 100 000 zł 105 000 zł 
• śmierć małżonka spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem  20 000 zł 35 000 zł 40 000 zł 50 000 zł 55 000 zł 

• śmierć małżonka 11 000 zł 16 000 zł 20 000 zł 25 000 zł 25 000 zł 

• śmierć dziecka spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem  4 000 zł 5 000 zł 6 500 zł 7 000 zł 7 000 zł 
• śmierć dziecka 2 500 zł 3 000 zł 5 500 zł 6 000 zł 6 000 zł 
• śmierć rodziców spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem  3 000 zł 3 000 zł 4 000 zł 5 000 zł 6 000 zł 

• śmierć rodziców 2 000 zł 2 000 zł 3 000 zł 3 000 zł 3 000 zł 
• śmierć rodziców małżonka spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem  3 000 zł 3 000 zł 4 000 zł 5 000 zł 6 000 zł 

• śmierć rodziców małżonka 2 000 zł 2 000 zł 3 000 zł 3 000 zł 3 000 zł 
Urodzenie:      
• urodzenie dziecka 1 100 zł 1 400 zł 1 500 zł 1 700 zł 1 900 zł 

• urodzenie martwego dziecka 2 200 zł 2 800 zł 3 000 zł 3 400 zł 3 800 zł 
Świadczenia zdrowotne:      
• trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem – 100% 50 000 zł 55 000 zł 57 000 zł 60 000 zł 63 000 zł 

• trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem – 1% 500 zł 550 zł 570 zł 600 zł 630 zł 
• trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany zawałem serca lub krwotokiem 

śródmózgowym – 100% 

50 000 zł 55 000 zł 57 000 zł 60 000 zł 63 000 zł 

• trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany zawałem serca lub krwotokiem 
śródmózgowym – 1% 

500 zł 550 zł 570 zł 600 zł 630 zł 

• wystąpienie ciężkiej choroby ubezpieczonego (31 j.ch.) 8 000 zł 10 000 zł 10 000 zł 10 000 zł 12 000 zł 

• wystąpienie ciężkiej choroby u małżonka ubezpieczonego (31 j.ch.) 2 000 zł 3 000 zł 4 000 zł 4 000 zł 5 000 zł 
• wystąpienie ciężkiej choroby dziecka ubezpieczonego (26 j.ch.) -- 5 000 zł 5 000 zł -- -- 
• operacja chirurgiczna      

- I klasa (100% sumy ubezpieczenia) 2 000 zł 3 500 zł 7 000 zł 7 500 zł 8 000 zł 
- II klasa (50% sumy ubezpieczenia) 1 000 zł 1 750 zł 3 500 zł 3 750 zł 4 000 zł 
- III klasa (30% sumy ubezpieczenia) 600 zł 1 050 zł 2 100 zł 2 250 zł 2 400 zł 

- IV klasa (10% sumy ubezpieczenia) 200 zł 350 zł 700 zł 750 zł 800 zł 
- V klasa (5% sumy ubezpieczenia) 100 zł 175 zł 350 zł 375 zł 400 zł 

• niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji 12 000 zł 20 000 zł 30 000 zł 37 500 zł 45 000 zł 

• leczenie szpitalne - pobyt w szpitalu spowodowany*:      

    - wypadkiem komunikacyjnym w pracy (za pierwsze 14 dni pierwszego pobytu) 275 zł 300 zł 300 zł 350 zł 500 zł 
- wypadkiem komunikacyjnym (za pierwsze 14 dni pierwszego pobytu) 220 zł 270 zł 270 zł 315 zł 400 zł 

- wypadkiem przy pracy (za pierwsze 14 dni pierwszego pobytu) 220 zł 270 zł 270 zł 315 zł 400 zł 
- zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym (za pierwsze 14 dni pierwszego 

pobytu) 

110 zł 150 zł 150 zł 175 zł 250 zł 

- nieszczęśliwym wypadkiem (za pierwsze 14 dni pierwszego pobytu) 165 zł 240 zł 240 zł 280 zł 300 zł 
- chorobą 55 zł 60 zł 60 zł 70 zł 100 zł 

- nieszczęśliwym wypadkiem (od 15. dnia pierwszego pobytu) 55 zł 60 zł 60 zł 70 zł 100 zł 

• pobyt na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii – jednorazowe 
świadczenie 

550 zł 600 zł 600 zł 700 zł 1 000 zł 

• rekonwalescencja – za każdy dzień zwolnienia lekarskiego  

  (maksymalnie za 30 dni po minimum 14-dniowym pobycie w szpitalu)  

27,50 zł 30 zł 30 zł 35 zł 50 zł 

• leczenie szpitalne poza terytorium Polski Tak Tak Tak Tak Tak 

• karta apteczna – prawo do odbioru w aptece produktów o wartości: 200 zł 200 zł 200 zł 200 zł 200 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) 

3 000 zł 5 000 zł 5 000 zł 5 500 zł 6 000 zł 

    • oparzenie 10 000 zł 10 000 zł 10 000 zł 10 000 zł 10 000 zł 

    • trwałe inwalidztwo spowodowane:      
        ▪ wypadkiem komunikacyjnym całkowite - 10 000 zł całkowite - 10 000 zł całkowite - 10 000 zł całkowite - 10 000 zł całkowite - 10 000 zł 

        ▪ pożarem częściowe - 

odpowiedni 

częściowe - 

odpowiedni 

częściowe - 

odpowiedni 

częściowe - 

odpowiedni 

częściowe - 

odpowiedni 

        ▪ wybuchem gazu procent z 10 000 zł procent z 10 000 zł procent z 10 000 zł procent z 10 000 zł procent z 10 000 zł 

        ▪ porażeniem prądem albo uderzeniem pioruna w zależności od 
rodzaju  

w zależności od 
rodzaju  

w zależności od 
rodzaju  

w zależności od 
rodzaju  

w zależności od 
rodzaju  

        ▪ uderzeniem pioruna uszkodzenia ciała uszkodzenia ciała uszkodzenia ciała uszkodzenia ciała uszkodzenia ciała 

• złamanie kości spowodowane:      

- uprawianiem sportu na kółkach odpowiedni % z  
10 000 zł 

odpowiedni % z  
10 000 zł 

odpowiedni % z  
10 000 zł 

odpowiedni % z  
10 000 zł 

odpowiedni % z  
10 000 zł 

- uprawianiem joggingu w zależności w zależności w zależności w zależności w zależności 

- grą w piłkę  od rodzaju złamania  od rodzaju złamania  od rodzaju złamania  od rodzaju złamania  od rodzaju złamania 

Prawo do indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia Tak Tak Tak Tak Tak 

Składka miesięczna za osobę 62,50 zł 77,80 zł 87,50 zł 94,50 zł 107,80 zł 

Składka miesięczna za osobę z Medycznym Ekspertem Domowym w 
zakresie podstawowym 

64,79 zł 80,09 zł 89,79 zł 96,79 zł 110,09 zł 

Składka miesięczna za osobę z Medycznym Ekspertem Domowym w 
zakresie rozszerzonym 

65,94 zł 81,24 zł 90,94 zł 97,94 zł 111,24 zł 



 

 

Dodatkowa ochrona 
Oferta dla tych z Państwa, którzy są zainteresowani podwyższeniem świadczeń. 

 

ZAKRES UBEZPIECZENIA WARIANT I WARIANT II WARIANT III 

Świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego spowodowanej*:       

• wypadkiem komunikacyjnym w pracy 130 000 zł 300 000 zł 380 000 zł 

• wypadkiem komunikacyjnym 90 000 zł 200 000 zł 280 000 zł 

• wypadkiem w pracy 90 000 zł 200 000 zł 280 000 zł 

• nieszczęśliwym wypadkiem 50 000 zł 100 000 zł 180 000 zł 

Śmierć ubezpieczonego 25 000 zł 40 000 zł 60 000 zł 

Prawo do indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia -- -- -- 

Składka miesięczna za osobę 10,60 zł 15,80 zł 20,80 zł 

 
 

Medyczny Ekspert Domowy 

 

Przedmiotem ubezpieczenia jest w wariancie podstawowym zdrowie ubezpieczonego, a w wariancie rozszerzonym zdrowie ubezpieczonego i 

współubezpieczonych (członków rodziny: współmałżonka, dzieci do 18. roku życia). 

MED w razie wystąpienia choroby* zapewnia następujące świadczenia: 

 Zagraniczna Konsultacja Medyczna - zapewnia możliwość skorzystania przez ubezpieczonego z zagranicznej konsultacji medycznej, 

przeprowadzonej przez lekarza zatrudnionego w jednym z ponad 2,5 tysiąca ośrodków w Europie Zachodniej oraz USA, na podstawie 

dokumentacji medycznej oraz pierwszej opinii medycznej wydanej przez lekarza prowadzącego, 

 Prywatna Opieka Domowa – szeroki pakiet usług związanych z opieką nad przewlekle chorym ubezpieczonym (lub członkiem jego rodziny) 

– mowa tu o takich usługach jak transport medyczny, opieka pielęgniarska, wizyty rehabilitantów, czy opieka nad pozostawionymi w domu 

dziećmi, a nawet zwierzętami domowymi, 

 Pomoc w Planowaniu Leczenia - umożliwia, poprzez połączenie telefoniczne z Centrum Medycznym, konsultację, której celem jest 

odnalezienie niezbędnej placówki medycznej w pobliżu domu ubezpieczonego, względnie odnalezienie  

i ustalenie terminu wizyty w placówce, która posiada najbardziej dostosowany do potrzeb chorego zakres usług, 

 Całodobowy Telefoniczny Serwis Medyczny - pozwala ubezpieczonemu na otrzymanie o każdej porze dnia kompleksowej informacji 

dotyczącej położenia i godzin pracy placówek medycznych, a także informacji medycznej dotyczącej opieki nad niemowlętami, diet i 

zdrowego żywienia, oraz szeregu innych wiadomości z zakresu medycyny. 

Polisa gwarantuje wsparcie w procesie leczenia i dochodzenia do zdrowia poprzez zmniejszenie – w okresie, w którym ubezpieczony będzie tego 

najbardziej potrzebował – ciężarów związanych z organizacją dnia codziennego. Zapewnia także specjalistyczną pomoc medyczną, pomagając w 

podjęciu odpowiednich decyzji związanych z leczeniem. Zgłoszenie poprzez nr infolinii 22 575 97 97 . 

*wykaz chorób objętych odpowiedzialnością dostępny w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia KZGP32  

 

Skontaktuj się z nami i zapytaj o szczegóły oferty:  

 

Osoby do kontaktu po stronie MOSG  

dla funkcjonariuszy:                                                                                                                                     

Osoby do kontaktu po stronie MOSG  

dla pracowników cywilnych:                                                                               

Barbara Michalewska  

tel. +48 58 524 22 63 
 

Katarzyna Piotrowska  

tel. + 48 58 524 22 64 
 

Aleksandra Kleina-Glaubitt  

tel. +48 58 524 22 75 
 

Bożena Wyszyńska 

tel. +48 58 664 22 62 

Małgorzata Klik  

tel. +48 58 664 22 72 
 

Alina Kanka 

tel. + 48 58 664 22 65 
 

Joanna Gryszpanowicz 

tel. + 48 664 22 68 

 

 

WDB SPÓŁKA AKCYJNA                      PZU Życie SA 

Marcin Kowalik 

tel.: +48 22 628 46 41 

tel.: +48 883 390 900 

e-mail:marcin.kowalik@wdbsa.pl 

 

 Justyna Bunia 

tel.: +48 58 308 32 63 

tel.: +48 662 167 966 

e-mail: jpapke@pzu.pl 

 

 

Wszelkie zmiany i przystąpienia do ubezpieczenia należy zgłaszać do 20-go każdego miesiąca. 

 

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.

 


