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MATERIAŁ
MARKETINGOWY



Przedstawiamy propozycję nowego 
programu ubezpieczeniowego 
Straż Graniczna 2020  
dla funkcjonariuszy i pracowników 
Straży Granicznej oraz ich 
małżonków albo partnerów 
życiowych i pełnoletnich dzieci, 
przygotowaną we współpracy  
z WDB S.A.

W ramach programu proponujemy Państwu ubezpieczenie 
podstawowe o wyjątkowo szerokim zakresie ochrony 
(grupowe ubezpieczenie pracownicze typ P Plus) oraz 
szereg ubezpieczeń dodatkowych, aby mogli Państwo 
kompleksowo zabezpieczyć życie – zarówno własne,  
jak i swoich najbliższych.

W naszej ulotce znajdą Państwo najważniejsze informacje 
o naszej ofercie. 

Zapraszamy do zapoznania się z nimi i przystąpienia 
do programu Straż Graniczna 2020. Można to zrobić online 
za pośrednictwem serwisu mojePZU lub tradycyjnie, 
podpisując nową deklarację przystąpienia do ubezpieczenia.

Dostępne warianty ubezpieczenia na życie znajdują się w dołączonej wkładce. 

801 102 102   pzu.pl



Ubezpieczenie na życie dla funkcjonariuszy  

i pracowników Straży Granicznej oraz ich małżonków  

albo partnerów życiowych i pełnoletnich dzieci 

Ochrona podstawowa – 5 wariantów ubezpieczenia 

Aby dany wariant ubezpieczenia został uruchomiony, musi do niego przystąpić 30 funkcjonariuszy lub 

pracowników w danej jednostce Straży Granicznej 

 

ZAKRES UBEZPIECZENIA 
ŚWIADCZENIA W ZŁ  

WARIANT I  WARIANT II WARIANT III WARIANT IV  WARIANT V  

Śmierć ubezpieczonego spowodowana*: 

 nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym w pracy 273 000 450 000 470 000 520 400 550 000 

 nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym 185 000 200 000 230 000 300 400 352 000 

 nieszczęśliwym wypadkiem w pracy  218 000 400 000 390 000 470 400 500 000 

 nieszczęśliwym wypadkiem 130 000 150 000 150 000 250 400 302 000 

 zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym 115 000 150 000 150 000 210 400 250 000 

 przyczyną naturalną 50 000 65 000 75 000 85 400 120 000 

Osierocenie dziecka – jednorazowe świadczenie dla dziecka  2 000 4 000 4 000 6 000 7 000 

Śmierć małżonka spowodowana*: 

 nieszczęśliwym wypadkiem 20 000 35 000 40 000 50 000 55 000 

 wypadkiem komunikacyjnym 30 000 45 000 50 000 55 000 60 000 

 przyczyną naturalną 11 000 16 000 20 000 25 000 25 000 

Śmierć dziecka spowodowana: 

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

 przyczyną naturalną 2 500 3 000 5 500 6 000 6 000 

Śmierć rodziców/ rodziców małżonka spowodowana:  

 nieszczęśliwym wypadkiem 3 000 3 000 4 000 5 000 6 000 

 przyczyną naturalną 2 000 2 000 3 000 3 000 3 000 

Urodzenie dziecka 1 100 1 400 1 500 1 700 1 900 

Urodzenie martwego dziecka 2 200 2 800 3 000 3 400 3 800 

Trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego spowodowany:  

 nieszczęśliwym wypadkiem – za 1% trwałego uszczerbku 500 550 570 600 630 

 zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym – za 1% trwałego 
uszczerbku 500 550 570 600 630 

Ciężka choroba ubezpieczonego (32  jednostek chorobowych) 8 000 10 000 10 000 10 000 12 000 

Dodatkowe świadczenie – nowotwór złośliwy 4 000 7 000 10 000 12 000 15 000 

Ciężka choroba współubezpieczonego (31 jednostek chorobowych)  2 000 3 000 4 000 4 000 5 000 

Ciężka choroba dziecka (26 jednostek chorobowych)  – 5 000 5 000 – – 

Operacja chirurgiczna ubezpieczonego: 

 klasa I 2 000 3 500 7 000 7 500 8 000 

 klasa II 1 000 1 750 3 500  3 750 4 000 

 klasa III 600 1 050 2 100 2 250 2 400 

 klasa IV 200 350 700 750 800 

 klasa V 100 175 350 375 400 

Niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji ubezpieczonego  12 000 20 000 30 000 37 500 45 000 

Leczenie specjalistyczne ubezpieczonego 3 000 5 000 5 000 5 500 6 000 

Leczenie szpitalne ubezpieczonego spowodowane  
(świadczenie za 1 dzień pobytu w szpitalu):  

 nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym 220 270 270 315 400 



 nieszczęśliwym wypadkiem w pracy 220 270 270 315 400 

 zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym             110 150 150 175 250 

 nieszczęśliwym wypadkiem 165 240 240 280 300 

 chorobą 55 60 60 70 100 

Pobyt na Oddziale Intensywnej Terapii (OIT)  – świadczenie jednorazowe 550 600 600 700 1 000 

Rekonwalescencja – świadczenie za każdy dzień zwolnienia lekarskiego  

po pobycie w szpitalu 
27,5 30 30 35 50 

Karta apteczna 200 200 200 200 200 

Prawo do indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia tak tak tak tak tak 

Składka miesięczna 56 71,30 81 88 101,30 

 
* Wysokość świadczenia, jakie wypłacamy łącznie z tytułu danego zdarzenia ubezpieczeniowego. 

 
 

PZU W Razie Wypadku 

 

ZAKRES UBEZPIECZENIA WARIANT I WARIANT II 

Śmierć ubezpieczonego spowodowana*: 

 wypadkiem komunikacyjnym  50 000 zł 100 000 zł 

 wypadkiem komunikacyjnym w porze nocnej  

(22.00–6.00 czasu lokalnego)  
50 000 zł 100 000 zł 

 wypadkiem komunikacyjnym w pracy  50 000 zł 100 000 zł 

 wypadkiem komunikacyjnym z udziałem samochodu ciężarowego  50 000 zł 100 000 zł 

 pożarem albo zatruciem tlenkiem  50 000 zł 100 000 zł 

 utonięciem 50 000 zł 100 000 zł 

 wybuchem gazu 50 000 zł 100 000 zł 

 porażeniem prądem albo uderzeniem pioruna  50 000 zł 100 000 zł 

 uprawianiem sportu  50 000 zł 100 000 zł 

 uprawianiem niebezpiecznego sportu  50 000 zł 100 000 zł 

 uprawianiem sportu na kółkach  50 000 zł 100 000 zł 

 narciarstwem albo snowboardingiem 50 000 zł 100 000 zł 

Śmierć ubezpieczonego – niezależnie od przyczyny  100 zł 100 zł 

Śmierć małżonka albo partnera życiowego spowodowana  
wypadkiem komunikacyjnym 

50 000 zł 100 000 zł 

Uszkodzenie ciała ubezpieczonego: 

 oparzenie  10 000 zł 20 000 zł 

 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) 

 złamanie 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 6,50 zł 12,00 zł 

 
* Jeśli do śmierci ubezpieczonego doprowadzą nieszczęśliwe wypadki różnego rodzaju (spośród wymienionych), wypłacimy kwotę, która stanowi sumę 

wszystkich należnych świadczeń. 

 

 

 

 



 

Wykaz ciężkich chorób, które wchodzą w zakres dodatkowego ubezpieczenia na wpadek 

ciężkiej choroby ubezpieczonego, ciężkiej choroby małżonka, ciężkiej choroby dziecka 
 

CIĘŻKIE CHOROBY UBEZPIECZONEGO/MAŁŻONKA CIĘŻKIE CHOROBY DZIECKA  

 

1. anemia aplastyczna (niedokrwistość aplastyczna) 
2. bąblowiec mózgu 

3. chirurgiczne leczenie choroby niedokrwiennej serca (by-pass) 
4. choroba Creutzfeldta-Jakoba 

5. zator tętnicy płucnej 
6. przewlekła niewydolność nerek 

7. nowotwór złośliwy 

8. kleszczowe zapalenie mózgu 
9. ropień mózgu 

10. sepsa (posocznica) 
11. tężec 

12. udar mózgu z trwałym ubytkiem neurologicznym 
13. wścieklizna 

14. zakażenie wirusem HIV w wyniku transfuzji 

15. zakażenie wirusem HIV zawodowe 
16. zawał serca 

17. zgorzel gazowa 
18. borelioza 

19. chirurgiczne leczenie choroby aorty brzusznej 
20. chirurgiczne leczenie choroby aorty piersiowej  

21. gruźlica 
22. schyłkowa niewydolność wątroby 

23. utrata kończyny 

24. całkowita utrata słuchuw obydwu uszach 
25. chirurgiczne leczenie zastawkowej wady serca 

26. choroba neuronu ruchowego (stwardnienie zanikowe boczne) 
27. choroba Huntingtona 

28. bakteryjne zapalenie mózgu lub opon mózgowo – rdzeniowych 
29. zakażona martwica trzustki 

30. bakteryjne zapalenie wsierdzia 

31. stwardnienie rozsiane 
32. wirusowe zapalenie wątroby typu B i C ( dotyczy tylko ubezpieczonego) 

 

1. bakteryjne zapalenie wsierdzia 
2. całkowita utrata słuchu w co najmniej jednym uchu 

3. całkowita utrata wzroku w co najmniej jednym oku 
4. ciężkie oparzenie 

5. cukrzyca typu 1 
6. choroba Leśniowskiego-Crohna 

7. dystrofia mięśniowa 

8. nagminne porażenie dziecięce (choroba Heinego-Medina 
9. borelioza 

10. niedokrwistość aplastyczna 
11. niedokrwistość hemolityczna 

12. niezłośliwy guz mózgu 
13. nowotwór złośliwy 

14. paraliż kończyn wskutek uszkodzenia rdzenia kręgowego 

15. przewlekła niewydolność nerek 
16. schyłkowa niewydolność wątroby 

17. sepsa (posocznica 
18. śpiączka 

19. tężec 
20. toczeń rumieniowaty układowy 

21. transplantacja 
22. utrata kończyny 

23. wścieklizna 

24. zakażenie wirusem HIV w wyniku transfuzji 
25. zapalenie mózgu 

26. zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych 

Wykaz rodzajów leczenie specjalistycznego, wchodzącego w zakres dodatkowego 
ubezpieczenia na wypadek leczenia specjalistycznego:  
 

RODZAJ LECZENIA SPECJALISTYCZNEGO 

1. ablacja 

2. chemioterapia 
3. dializoterapia 

4. radioterapia 

5. radioterapia Gamma Knife lub Cyber Knife 
6. terapia interferonowa 

7. terapia radiojodem nienowotworowych chorób tarczycy 
8. wszczepienie kardiowertera-defibrylatora 

9. wszczepienie stymulatora serca (rozrusznika) 
10. wszczepienie stymulatora resynchronizującego 

 



Jak przystąpić do ubezpieczenia?

Aby przystąpić do ubezpieczenia, należy wypełnić deklarację 
przystąpienia i złożyć ją u osoby obsługującej w Oddziale Straży 
Granicznej lub można przystąpić do ubezpieczenia on-line, 
w tym celu najpierw załóż konto w serwisie moje.pzu.pl. 

     Załóż konto na moje.pzu.pl

Aby zarejestrować się w serwisie mojePZU otrzymasz 
e-mail z zakładu pracy z linkiem, który pozwoli Ci założyć 
konto. 

 Rejestracja konta 
Kliknij na podany w wiadomości e-mail link:
• potwierdź swoje dane jedną z dostępnych metod,
• wpisz otrzymany kod uwierzytelniający.
Jeśli będziesz mieć problemy z rejestracją konta, 
skontaktuj się z infolinią PZU 801 102 007 (opłata 
zgodna z taryfą operatora), wybierz 5 – pomoc 
techniczna i obsługa serwisu mojePZU, a następnie 
wybierz 1 – logowanie i inne sprawy techniczne.

WAŻNE: Jeśli Twoje dane nie zostały zaktualizowane 
przy zmianie np. nazwiska lub adresu zamieszkania, 
poprosimy Cię o kontakt z naszą infolinią, aby je 
zweryfikować. Bezpieczeństwo Twoich danych 
jest dla nas bardzo ważne, więc chcemy być pewni, 
że udostępniamy konto mojePZU uprawnionej osobie. 

Uzupełnienie formularza
• Wprowadź dane adresowe i kontaktowe,
• ustal hasło do konta,
• zapoznaj się z regulaminem i oświadczeniami.

WAŻNE: Hasło do konta powinno zawierać:  
od 8 do 30 znaków, w tym małą literę, dużą literę,  
cyfrę i znak specjalny.

Aktywacja konta
Na Twój adres e-mail zostanie wysłana wiadomość, 
w której znajdziesz kod aktywacyjny. Wpisz go 
na formularzu.

WAŻNE: Jeśli trzykrotnie podasz niepoprawny kod 
uwierzytelniający, rejestracja zostanie zablokowana 
na 30 minut. Po tym czasie możesz ponownie 
rozpocząć proces rejestracji konta. Kod jest ważny  
30 minut. Jeśli w tym czasie go nie wykorzystasz, 
możesz wygenerować nowy kod – kliknij „Wyślij 
ponownie”.

Potwierdzenie rejestracji
Po poprawnej aktywacji na ekranie wyświetli się 
komunikat z potwierdzeniem, że konto zostało założone.

Rejestracja w Klubie PZU Pomocni
Kliknij w ikonę prezentu w prawym górnym rogu ekranu 
i dołącz do klubu, aby korzystać z atrakcyjnych rabatów 
oferowanych przez naszych partnerów.

    Kto może przystąpić do ubezpieczenia?

Do ubezpieczenia mogą przystąpić funkcjonariusze 
i pracownicy Straży Granicznej oraz ich małżonkowie  
albo partnerzy życiowi i pełnoletnie dzieci, którzy  
dniu złożenia deklaracji przystąpienia ukończyli  
16. rok życia (pełnoletnie dzieci – 18. rok życia)  
i nie ukończyli 69. roku życia.

Do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby, które przebywają 
na zwolnieniu lekarskim lub w szpitalu albo zostały uznane 
za niezdolne do pracy lub służby – o ile wcześniej korzystały 
z ubezpieczenia na życie w PZU Życie lub u konkurencji.

     Karencje

W nowym programie znieśliśmy karencje dla 
ubezpieczonego, jego małżonka albo partnera życiowego 
oraz dziecka przez pierwsze 3 miesiące od uruchomienia 
danej polisy oraz przez pierwsze 3 miesiące od momentu 
nabycia uprawnień przez ubezpieczonego, małżonka, 
partnera życiowego oraz pełnoletniego dziecka. 

      Ochrona dostosowana do potrzeb 
funkcjonariuszy Straży Granicznej

Nasza ochrona obejmuje zdarzenia spowodowane:

    wypadkiem komunikacyjnym z udziałem pojazdu 
(z pominięciem definicji „drogi”),

    masowymi rozruchami społecznymi – o ile udział 
w nich wynikał z wykonywania czynności służbowych, 
stanu wyższej konieczności lub obrony koniecznej,

    śmiercią w przypadku czynnego udziału w 
aktach terroru, jeśli udział w nich był związany 
z wykonywaniem obowiązków służbowych,

     rekreacyjnym uprawianiem sportów walki, 
motorowych, motorowodnych, lotniczych, wspinaczki 
wysokogórskiej i skałkowej, speleologii, nurkowania ze 
specjalistycznym sprzętem, który umożliwia oddychanie 
pod wodą, skoków do wody, skoków na linie (bungee 
jumping) – w ramach ubezpieczeń dodatkowych: 
Leczenie szpitalne, Leczenie szpitalne Plus oraz Operacje 
Chirurgiczne,

    pobytem w szpitalu związanym z nerwicą – ponosimy 
odpowiedzialność do wysokości 2500 zł w roku 
polisowym.
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Świadczenia zdrowotne 

 
W ramach dodatkowego ubezpieczenia Leczenie szpitalne 

oraz Leczenie szpitalne Plus wydłużyliśmy okres 

odpowiedzialności za pobyt w szpitalu z 90 do 180 dni w 

roku polisowym. Aby uzyskać świadczenie za pobyt  
w szpitalu, hospitalizacja musi trwać min. 1 dzień (jeśli 

była spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem) albo 

3 dni (jeśli była spowodowana chorobą). 

 
Nasza ochrona obejmuje wystąpienie u głównego 

ubezpieczonego jednej z 32 ciężkich chorób, a u małżonka 

albo partnera życiowego – jednej z 31 ciężkich chorób.  
W ramach dodatkowego ubezpieczenia grupowego 

na wypadek ciężkiej choroby ubezpieczonego, 

ciężkiej choroby małżonka i ciężkiej choroby dziecka, 

wprowadziliśmy zmianę rodzaju choroby z 

neuroboreliozy na boreliozę. 

 

Dodatkowe korzyści 
 
Zniżka 10% na ubezpieczenia prywatne 

 
Osoby, które przystąpią do grupowego ubezpieczenia  
na życie, otrzymają 10% zniżki na wybrane ubezpieczenia 

majątkowe PZU, m.in.: ubezpieczenia komunikacyjne 

(autocasco, OC posiadaczy pojazdów, minicasco), 

ubezpieczenia PZU Dom, PZU NNW i PZU Wojażer. 

 
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 8000 aptek w całej Polsce. 

 
Ubezpieczenie W Razie Wypadku 

 
Proponujemy zakres ubezpieczenia 

dostosowany specjalnie do potrzeb 

funkcjonariuszy Straży Granicznej. 
 

Zapewniamy ochronę ubezpieczeniową przez 

24 godziny na dobę, na całym świecie  
– już od momentu przystąpienia do ubezpieczenia. 

 
Nasza ochrona obejmuje wypadki: w życiu 

codziennym (np. pożar, utonięcie, porażenie 

prądem, wybuch gazu), podczas uprawiania 

sportu (jogging, jazda na rowerze, gra w piłkę, 

żeglarstwo, narciarstwo itp.) oraz związane z 

ruchem drogowym, kolejowym i powietrznym.   
Zapewniamy wsparcie finansowe w razie 

oparzenia, złamania kości i trwałego inwalidztwa. 
  

W razie śmierci ubezpieczonego spowodowanej 

nieszczęśliwym wypadkiem, wypłacimy jego 

bliskim pieniądze, które mogą im pomóc spłacić 

zobowiązania finansowe (np. kredyt).  
 
 

Kontakt 
 
Skontaktuj się z nami i zapytaj o szczegóły oferty. 

 
PZU Życie SA 
Piotr Kowalczyk 
tel.: 603 396 544  
e-mail: pkowalc5@pzu.pl 
 

 

WDB S.A. - Broker Ubezpieczeniowy 
tel.: 22 628 46 41 lub 885 390 900 
e-mail: ubezpieczeniasg@wdbsa.pl 
ul. Migdałowa 4 lok. 28, 02-796 Warszawa 
Natpoll Business Center, Klatka C, 2 piętro 
 

 
 
 
 
 
 
 
Zakładem ubezpieczeń jest PZU Życie SA. Ten materiał nie stanowi oferty handlowej w 

rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. 

Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach 

odpowiedzialności, znajdziesz w aktualnych ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU), 

dostępnych w zakładzie pracy, na stronie pzu.pl lub w naszych oddziałach.  
 
 
 
 
801 102 102 pzu.pl  
Opłata zgodna z taryfą operatora 


