
 
Szanowni Państwo! 
informujemy, że Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie przy udziale Supra Brokers S.A., 
przeprowadził postępowanie przetargowe SIWZ nr 246/2018/N/Kraków na usługę grupowego 
ubezpieczenia na życie i zdrowie dla pracowników oraz członków rodzin pracowników Uniwersytetu 
Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w wyniku którego najkorzystniejszą ofertą złożył Powszechny 
Zakład Ubezpieczeń na Życie SA. 
W związku z powyższym dotychczasowe warunki ubezpieczenia wygasną z dniem 28.02.2019 r. 
 

Nowe warunki ubezpieczenia będą dla Państwa dostępne już od 01.03.2019 roku do  28.02.2022 roku. 
 

ULOTKA INFORMACYJNA DLA UBEZPIECZONEGO 

Zakres ubezpieczenia 
                                                *skumulowana wysokość świadczeń 

Wariant I Wariant II Wariant III Wariant IV 

Wysokość wypłacanego świadczenia w zł 

Zgon ubezpieczonego w następstwie NW komunikacyjnego przy pracy*  200 000 180 000 180 000 140 000 
Zgon ubezpieczonego w następstwie NW komunikacyjnego*  150 000 135 000 135 000 105 000 
Zgon ubezpieczonego w następstwie NW przy pracy* 150 000 135 000 135 000 105 000 
Zgon ubezpieczonego w następstwie NW* 100 000 90 000 90 000 70 000 
Zgon ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udarem mózgu 100 000 90 000 90 000 70 000 
Zgon ubezpieczonego 50 000 45 000 45 000 35 000 
Osierocenie dziecka – jednorazowe świadczenie dla każdego dziecka ---- 4 000 ---- 3 000 
Zgon małżonka ubezpieczonego w następstwie NW* 30 000 30 000 25 000 25 000 
Zgon małżonka ubezpieczonego 15 000 15 000 12 500 12 500 
Zgon dziecka ubezpieczonego  ---- 3 500 ---- 2 500 
Zgon rodzica ubezpieczonego i rodzica małżonka ubezpieczonego w 
wyniku NW 

---- 5 000 ---- 4 500 

Zgon rodzica ubezpieczonego i rodzica małżonka ubezpieczonego ---- 2 200 ---- 1 800 
Urodzenie się dziecka ubezpieczonemu ---- 1 500 ---- 1 200 
Urodzenie martwego dziecka ---- 3 000 ---- 2 400 
1% trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW –  400 400 350 350 
1% trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku zawału serca lub udaru 
mózgu  

400 400 350 350 

Ciężkie choroby ubezpieczonego                                     (22 jedn. chorobowe) 7 000 6 000 6 500 5 000 
Ciężkie choroby małżonka ubezpieczonego                 (22 jedn. chorobowe) 4 500 4 000 3 500 3 000 
Utrata zdrowia przez dziecko ubezpieczonego     
(100%, 50%, 25% i 20% sumy ubezpieczenia – zależne od rodzaju ciężkich 
choroby)                                                    (20 jedn. chorobowych) 

---- s. u. 10 000 ---- s. u. 6 000 

Dodatkowe ubezpieczenie na wypadek operacji chirurgicznych –  
wykaz operacji chirurgicznych podzielonych na 5 klas:  
I klasa - 100%, II Klasa - 50%, III Klasa – 30%, IV i V Klasa – 10% sumy 
ubezpieczenia, ponad 600 procedur  medycznych 

s. u. 4 000 s. u. 3 500 s. u. 3 500 s. u. 3 000 

Niezdolność ubezpieczonego do pracy i samodzielnej egzystencji 15 000 12 500 12 500 10 000 
Pobyt w szpitalu płatny od: 1 dnia w wyniku NW i od 2 dnia w wyniku choroby za 90 dni w roku polisowym 
Pobyt w szpitalu spowodowany wypadkiem komunikacyjnym przy 
pracy 337,50 225 225 157,50 

Pobyt w szpitalu spowodowany wypadkiem komunikacyjnym 300 200 200 140 
Pobyt w szpitalu spowodowany wypadkiem przy pracy 300 200 200 140 
Pobyt w szpitalu spowodowany zawałem serca lub udarem mózgu 225 150 150 105 
Pobyt w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem 225 150 150 105 
Pobyt w szpitalu spowodowany chorobą (oraz powyżej 14 dnia                                   
z dowolnej przyczyny) 

75 50 50 35 

Jednorazowe świadczenie z tytułu pobytu na OIT 750 500 500 350 
Świadczenie za dzień rekonwalescencji (1-30 dni zwolnienia lekarskiego 
wydanego przez oddział szpitalny na którym ubezpieczonym przebywał co 
najmniej 14 dni, max. 90 dni w roku polisowym) 

37,50 25 25 17,50 

Leczenie specjalistyczne: 
chemioterapia lub radioterapia, terapia interferonowa, wszczepienie 
kardiowertera/defibrylatora, wszczepienie rozrusznika serca, ablacja. 

8 000 4 000 8 000 4 000 

Świadczenie apteczne - max. 3 x w roku  - świadczenie  dodatkowe  do pobytu                  
w szpitalu                                                                                                               300 200 200 200 

Wysokość miesięcznej składki: 46,00 zł 61,00 zł 40,00 zł 55,00 zł 

 
PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE:  verte 
 



 
 
 
 
 
 Do ubezpieczenia mogą przystępować: pracownicy, współmałżonkowie, pełnoletnie dzieci oraz partnerzy życiowi 
pracowników; 
 Każda osoba przystępująca do ubezpieczenia ma prawo wyboru jednego z czterech prezentowanych wariantów 
ubezpieczenia; 
 Wiek wstępu: do ubezpieczenia będą mieli prawo przystąpić pracownicy Ubezpieczającego oraz członkowie ich rodzin, 
którzy w dniu składania deklaracji przystąpienia ukończyli 18 rok życia i nie ukończyli 69  roku życia;  
 Brak karencji dla osób przystępujących do programu w okresie pierwszych TRZECH miesięcy od daty wprowadzenia 
powyższej oferty – DOTYCZY RÓWNIEŻ WSPÓŁMAŁŻONKÓW I PEŁNOLETNICH DZIECI PRACOWNIKÓW!!! 
 Pełne okresy karencji dla dotychczas nieubezpieczonych partnerów życiowych. 
 Karta apteczna – uprawnia do odbioru produktów w aptece po pobycie w szpitalu. Ubezpieczony po pobycie w szpitalu 
otrzymuje od PZU Życie SA - kartę uprawniającą do bezgotówkowego odbioru produktów w aptece do wartości 300 zł                         
(I wariant) i 200 zł (II, III i IV wariant) - max. do 3 kart w roku polisowym – wykaz aptek dostępny u osób prowadzących 
ubezpieczenie grupowe na życie oraz na stronach www.pzu.pl; 
 Leczenie specjalistyczne – wypłata dodatkowego świadczenia w przypadku zastosowania metody leczenia: 
chemioterapii lub radioterapii (leczenie nowotworu złośliwego), terapii interferonowej (leczenie WZW typu C), wszczepienia 
kardiowertera / defibrylatora, wszczepienia rozrusznika serca, ablacji; w przypadku wykonania u Ubezpieczonego 
radioterapii i chemioterapii świadczenie zostanie wypłacone tylko z tytułu jednego zdarzenia.                                                                                    
 Katalog ciężkich zachorowań ubezpieczonego oraz małżonka ubezpieczonego obejmuje 22 jednostki chorobowe: 
anemia aplastyczna, bąblowiec mózgu, chirurgiczne leczenie choroby wieńcowej by-pass, choroba Creutzwelda-Jakoba, masywny 
zator tętnicy płucnej leczony operacyjnie, niewydolność nerek, nowotwór złośliwy, odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu, ropień 
mózgu, sepsa, tężec, udar, wścieklizna, zakażenie wirusem HIV w następstwie transfuzji krwi, zakażenie wirusem HIV w trakcie 
wykonywania obowiązków zawodowych, zawał serca, zgorzel gazowa, oparzenia, transplantacja organów, utrata wzroku, oponiak, 
choroba Parkinsona za które Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie w oferowanej wysokości. 
 Katalog zachorowań dziecka ubezpieczonego obejmuje 20 jednostek chorobowych: ciężkiego oparzenia, dystrofii 
mięśni, gorączki reumatycznej z przetrwałymi powikłaniami sercowymi, łagodnego guza mózgu, nabytej niedokrwistości 
aplastycznej, nabytej niedokrwistości hemolitycznej, nabytej przewlekłej choroby serca, nagminnego porażenia dziecięcego 
(poliomyelitis), niewydolność nerek, nowotwór złośliwy, porażenia (paraliżu), przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B 
lub C, śpiączka, tężec, utrata kończyn, utrata słuchu, utrata wzroku, zakażenia HIV w wyniku transfuzji krwi, zapalenie mózgu, 
zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Wypłata świadczenia w zależności od rodzaju choroby- odpowiedni % sumy ubezpieczenia. 
 Okresy karencji: 
brak karencji dla osób przystępujących do ubezpieczenia pod warunkiem przystąpienia do programu w okresie pierwszych 
trzech miesięcy od daty wprowadzenia oferty, zatrudnienia, zawarcia związku małżeńskiego i nabycia pełnoletności                            
w stosunku do członków rodzin. W przypadku przystąpienia do ubezpieczenia po okresie 3 miesięcy od daty zawarcia umowy, 
zatrudnienia, zawarcia związku małżeńskiego i nabycia pełnoletności w stosunku do członków rodzin obowiązują karencje 
zgodnie z OWU min. na ryzyka związane z: 

 zgonami niezwiązanymi z nieszczęśliwym wypadkiem obowiązuje karencja 6 miesięcy, 
 urodzeniem dziecka obowiązuje karencja 9 miesięcy, 
 ciężkimi zachorowaniami ubezpieczonego obowiązuje karencja 90 dni, 
 ciężkimi zachorowaniami małżonka ubezpieczonego obowiązuje karencja 180 dni, 
 ciężkimi zachorowaniami dziecka ubezpieczonego obowiązuje karencja 3 miesiące, 
 leczeniem szpitalnym niezwiązanym z nieszczęśliwym wypadkiem obowiązuje karencja 30 dni, 
 karta apteczna obowiązuje karencja 30 dni, 
 leczeniem specjalistycznym obowiązuje karencja 90 dni, 
 operacjami chirurgicznymi niezwiązanymi z nieszczęśliwym wypadkiem obowiązuje karencja 180 dni.  

 Ogólne Warunki Ubezpieczenia:  
w ofercie mają zastosowanie: zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 246/2018/N/Kraków, oferta PZU 
Życie SA oraz ogólne warunki grupowego ubezpieczenia pracowniczego TYP P PLUS wraz ubezpieczeniami dodatkowymi, 
dostępne u osób obsługujących ubezpieczenia, placówkach PZU Życie SA oraz na http://www.pzu.pl/produkty/grupowe-
ubezpieczenie-pracownicze-typ-p-plus, - prosimy o zapoznanie się z treścią OWU!!! 
 

 
W przypadku pytań dot. warunków ubezpieczenia prosimy o kontakt: 
 
PZU Życie S.A.: 
Dorota Zegan tel. 605 549 658 mail: dzegan@pzu.pl. 
 Supra Brokers S.A.: 
Dział Ubezpieczeń na Życie 
Paweł Janiszewski tel.: 667 880 364 lub kontakt z biurem: tel. 785 833 814, 71 77 70 408, -414 e-mail: 
centrala@suprabrokers.pl 
 

 

 
Niniejsza oferta, kalkulacje składek i wysokości świadczeń mają charakter informacyjny i nie są ofertą handlową w rozumieniu art. 66 
Kodeksu Cywilnego.  
PZU Życie SA nie odpowiada za ewentualne pomyłki w druku. 
Warunkiem wprowadzenia ww. oferty jest złożenie w PZU Życie SA kompletu poprawnie wypełnionych deklaracji w wymaganym 
terminie. 
Szczegółowe zasady warunków ubezpieczenia, w szczególności dotyczące definicji zdarzeń objętych ochroną, zakresu odpowiedzialności, 
wypłaty świadczeń określają ogólne warunki ubezpieczenia lub umowa ubezpieczenia oraz inne dokumenty stanowiące integralną część 
stosunku ubezpieczeniowego. 


