
 
 

ULOTKA INFORMACYJNA 
Program Grupowego Ubezpieczenia na Życie dla klientów                                             

 Powiatowego Banku Spółdzielczego w Gostyniu 
 

Szanowni Państwo, 
 
z myślą o Państwa bezpieczeństwie i kompleksowej ochronie, wprowadzamy od 01.12.2017r.     
nowy Program Ubezpieczeniowy dedykowany klientom Powiatowego Banku Spółdzielczego                
w Gostyniu (właścicielom, współwłaścicielom i pełnomocnikom kont bankowych). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Zalety  Nowego  Programu: 

 

• do wyboru są trzy warianty, 

• ochrona ubezpieczeniowa przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 

• brak ankiet i badań medycznych, 

• możliwość zgłaszania świadczeń przez Internet - na stronie pzu.pl - prosty wniosek            

pozwala na łatwe uzupełnienie danych oraz załączenie skanów lub zdjęć dokumentów,  

• możliwość zgłaszania świadczeń przez telefon – 24 godziny na dobę,  7 dni w tygodniu - 

801 102 102, 

● wiek wstępu – 18 – 69 lat, odpowiedzialność PZU ŻYCIE SA kończy się w rocznicę polisy 

przypadającej  w roku kalendarzowym,  w którym ubezpieczony kończy 72 rok życia. 

Po tym okresie istnieje możliwość indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia w PZU Życie SA. 

 
Uprzejmie informujemy, że nowe osoby przystępujące do Nowego Programu w okresie                           

od 01.12.2017r. do 31.01.2018r. mają zniesioną karencję w pełnym zakresie ubezpieczenia                     

za wyjątkiem:  
- ciężkich chorób (karencja 90 dni) 

- operacji chirurgicznych (karencja 180 dni). 
 

Uwaga!  
Do ubezpieczenia nie może przystąpić osoba, która przebywa na zwolnieniu lekarskim, w szpitalu, 
hospicjum, placówce dla przewlekle chorych, na świadczeniu rehabilitacyjnym lub jest uznana za 
niezdolną do pracy lub niezdolną do służby orzeczeniem właściwego organu według przepisów                                      
o ubezpieczeniu społecznym lub zaopatrzeniu społecznym. 
 
 
 



 
 

Warunki grupowego ubezpieczenia na życie  dla Powiatowego Banku Spółdzielczego w Gostyniu 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Rodzaj świadczenia Wariant I Wariant II Wariant III  

1. śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego  (do 70 r. ż.)* 45 000,- 52 500,- 78 000,- 

śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego  (pow. 70 r. ż.)* 36 000,- 42 000,- 66 000,- 

2. śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku  (do 70 r. ż.)* 30 000,- 35 000,- 52 000,- 

śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku  (pow. 70 r. ż.) 21 000,- 24 500,- 40 000,- 

3. śmierć ubezpieczonego (do 70 r. ż.) 15 000,- 17 500,- 20 000,- 

śmierć ubezpieczonego (pow. 70 r. ż.) 6 000,- 7 000,- 8 000,- 

4. trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku                         
-  za  1 % / 100 % trwałego uszczerbku 

240,- /  

24 000,-  

280,- / 

 28 000,-  

340,- /                  

34 000,-  

5. śmierci współubezpieczonego:         

a) małżonka (do 70 r. ż.) 6 000,- 7 000,- 10 000,- 

małżonka (pow. 70 r. ż.) 6 000,- 7 000,- 8 000,- 

b) małżonka spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem (do 70 r. ż.)* 6 000,- 14 000,- 20 000,- 

małżonka spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem (pow. 70 r. ż.) 6 000,- 14 000,- 18 000,- 

c) dziecka własnego, przysposobionego oraz pasierba                                     

(jeżeli nie żyje ojciec lub matka) – do 25 r. ż. 
1 800,- 2 100,- 3 000,- 

d) dziecka własnego, przysposobionego oraz pasierba w  wyniku 
nieszczęśliwego wypadku  (jeżeli nie żyje ojciec lub matka) – do 25 r. ż. 

1 800,- 2 100,- 5 500,- 

e) rodziców i rodziców małżonka 1 200,- 1 400,- 1 700,- 

f)  rodziców i rodziców małżonka w wyniku nieszczęśliwego wypadku 1 200,- 1 400,- 4 200,- 

6. urodzenie                      a) urodzenie się dziecka 600,- 700,- 1 000,- 

                                          b) urodzenie martwego dziecka 1 200,- 1 400,- 2 000,- 

7. osierocenie dziecka przez ubezpieczonego – przysługuje każdemu dziecku 
ubezpieczonego (własnemu, a także przysposobionemu lub pasierbowi – jeżeli nie 
żyje ojciec lub matka) w wieku do 18 lat, a w razie uczęszczania do szkoły w wieku 

do 25 lat lub bez względu na wiek w razie jego całkowitej niezdolności do pracy.  

2 400,- 2 800,- 4 000,- 

8. leczenie szpitalne (min. 4 dni) za każdy dzień - rozszerzenie odpowiedzialności        
o pobyty w szpitalu na terenie krajów Unii Europejskiej oraz Australii, Islandii, 
Japonii,  Kanady, Monako, Norwegii,  Nowej  Zelandii, Stanów Zjednoczonych 

Ameryki, Szwajcarii, Watykanu 

   

I. jeżeli pobyt spowodowany był:     

a)nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym (od 1 do 14 dnia)   120,- 140,- 160,- 

b)nieszczęśliwym wypadkiem (od 1 do 14 dnia) 90,- 105,- 120,- 

II. jeżeli pobyt spowodowany był:    

nieszczęśliwym wypadkiem, wypadkiem komunikacyjnym (od 15 do 90 dnia), chorobą 
(od 1 do 90 dnia) 

30,- 35,- 40,- 

Rekonwalescencja – po 14-dniowym  pobycie w szpitalu (trwający nieprzerwanie 

max 30 dni – bezpośrednio po pobycie w szpitalu, zwolnienie wystawione przez 
szpital)    

15,- 17,50,- 20,- 

9. z tytułu ciężkiej choroby UBEZPIECZONEGO (zakres rozszerzony) 2 500,-                                   3 000,-                                   3 500,-                                   

10. z tytułu ciężkiej choroby MAŁŻONKA (zakres podstawowy) 2 000,-                                   2 500,-                                   3 000,-                                   

11. operacje chirurgiczne  - rozszerzenie odpowiedzialności o operacje 

chirurgiczne  na terenie krajów Unii Europejskiej oraz Australii, Islandii, Japonii,  
Kanady, Monako, Norwegii,  Nowej  Zelandii, Stanów Zjednoczonych Ameryki, 

Szwajcarii, Watykanu 
- za operację chirurgiczną I klasy       
- za operację chirurgiczną II klasy 

- za operację chirurgiczną III klasy 
- za operację chirurgiczną IV klasy 

- za operację chirurgiczną V klasy                                     

 

 

 

3 000,- 

1 500,- 

900,- 

300,- 

150,- 

 

 

 

3 000,- 

1 500,- 

900,- 

300,- 

150,- 

 

 

 

4 000,- 

2 000,- 

1 200,- 

400,- 

200,- 

12. leczenie specjalistyczne 8 000,- 5 000,- 8 000,- 

13. gwarancja indywidulanej kontynuacji TAK TAK TAK 

SKŁADKA ŁĄCZNA 
*Podana wysokość świadczeń jest wartością skumulowaną 

45,49 zł 50,19 zł 60 zł 



 
 

 
Czas na świadczenie 

z ubezpieczenia PZU Życie? 
Sprawdź, czy masz 

wszystkie dokumenty 
 

SZYBCIEJ I PROŚCIEJ PRZEZ INTERNET 
 

Zgłoszenie świadczenia przez internet?  
To łatwe 

Złóż wniosek przez internet. Będzie szybciej  
 
Na stronie pzu.pl znajdziesz internetowy formularz zgłoszenia roszczenia.  
Kliknij „Zgłoś szkodę lub roszczenie”,  
wypełnij prosty wniosek i dołącz zeskanowane lub sfotografowane dokumenty. 
 

  Co zyskujesz, składając wniosek przez internet? 
 
Możesz złożyć wniosek w dowolnej chwili: 

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z każdego miejsca na świecie. 

Załatwiasz całą sprawę bez wizyty w naszym oddziale. 

Cały czas możesz śledzić postęp sprawy. 

 
Zamierzasz zwrócić się do nas o wypłatę pieniędzy z ubezpieczenia? 
 
Jeśli od razu złożysz kompletny wniosek, szybciej go rozpatrzymy. 

Nr polis potrzebne do zgłoszenia roszczenia przez internet                                              

(obowiązujące od 01.12.2017r.) 

- polisa nr 712564663 (składka 45,49 zł) 

- polisa nr 712564692 (składka 50,19 zł) 

- polisa nr 712564706  (składka 60,00 zł) 

 



 
 

W tabeli poniżej znajdziesz listę dokumentów niezbędnych do zgłoszenia świadczenia oraz dokumentów, o które możemy Cię poprosić. 

CO SIĘ STAŁO?  JAKIE DOKUMENTY SĄ POTRZEBNE? 
DOKUMENTY UZUPEŁNIAJĄCE, 

O KTÓRE MOŻEMY POPROSIĆ 

śmierć ubezpieczonego 

śmierć ubezpieczonego w wyniku 

nieszczęśliwego wypadku 

śmierć ubezpieczonego w wyniku 

wypadku przy pracy 

śmierć ubezpieczonego w wyniku 

wypadku komunikacyjnego  

odpis skrócony aktu zgonu lub inny dokument 

potwierdzający śmierć 

karta zgonu lub inna dokumentacja medyczna, w 

której zapisano przyczynę śmierci 

dokument tożsamości* osoby, która ma otrzymać 

pieniądze 

nieszczęśliwy wypadek: dokumentacja 

potwierdzająca okoliczności wypadku  

wypadek komunikacyjny: dokument 

upoważniający do prowadzenia pojazdu, 

dokument potwierdzający stan trzeźwości (jeśli 

osoba ubezpieczona kierowała pojazdem), 

aktualne badanie techniczne lub inny dokument 

dopuszczający do ruchu pojazd, który uczestniczył 

w wypadku 

wypadek przy pracy: dokumentacja 

potwierdzająca, że wypadek zdarzył się w pracy, 

np. protokół powypadkowy, dokumentacja z ZUS-

u  

jeśli ubezpieczony osierocił dziecko własne, 

przysposobione lub pasierba: odpis skrócony 

aktu urodzenia lub dokument potwierdzający 

tożsamość dziecka, zaświadczenie ze 

szkoły/uczelni dla dzieci w wieku 18–25 lat albo 

zaświadczenie o niezdolności do pracy, 

postanowienie sądu o przysposobieniu dziecka, 

akt zgonu rodzica i akt małżeństwa pozostałego 

przy życiu rodzica 

śmierć współubezpieczonego: 

współmałżonka 

rodzica ubezpieczonego 

dziecka ubezpieczonego 

rodzica współmałżonka 

macochy, ojczyma 

ubezpieczonego 

macochy, ojczyma 

współmałżonka 

partnera życiowego** 

rodzica partnera życiowego** 

odpis skrócony aktu zgonu współubezpieczonego 

dokument tożsamości* osoby, która ma otrzymać 

pieniądze 

nieszczęśliwy wypadek: karta zgonu lub inna 

dokumentacja stwierdzająca przyczynę śmierci  

śmierć rodzica współmałżonka: odpis skrócony 

aktu małżeństwa ubezpieczonego ze 

współmałżonkiem lub oświadczenie 

o pozostawaniu w związku małżeńskim  

śmierć macochy/ojczyma: odpis skrócony aktu 

zgonu biologicznej matki/ojca, odpis skrócony 

aktu małżeństwa macochy/ojczyma z biologiczną 

matką/ojcem  

śmierć pasierba: odpis skrócony aktu zgonu 

naturalnego rodzica i odpis skrócony aktu 

małżeństwa rodzica dziecka z ubezpieczonym 

urodzenie dziecka 

urodzenie martwego dziecka 

odpis skrócony aktu urodzenia dziecka/odpis 

skrócony aktu urodzenia dziecka z adnotacją: 

„Dziecko martwo urodzone” 

dokument osoby, która ma otrzymać pieniądze 

 

trwały uszczerbek na zdrowiu 

(trwałe, nieuleczalne uszkodzenie 

organizmu) 

leczenie szpitalne, operacja 

chirurgiczna, ciężka choroba 

lub inne zdarzenie medyczne 

trwały uszczerbek na zdrowiu/poważne 

uszkodzenie ciała/złamanie kości/trwałe 

inwalidztwo: dokumentacja medyczna, w której 

zapisano datę i okoliczności nieszczęśliwego 

wypadku oraz opis doznanych obrażeń 

leczenie szpitalne/leczenie szpitalne Plus: karta 

informacyjna z pobytu w szpitalu  

ciężkie choroby: dokumentacja medyczna 

potwierdzająca wystąpienie ciężkiej choroby, np. 

karta informacyjna z pobytu w szpitalu, wyniki 

badań  

operacje chirurgiczne: karta informacyjna 

z leczenia szpitalnego, podczas którego 

wykonano operację, lub inna dokumentacja 

potwierdzająca przebycie operacji  

leczenie specjalistyczne: dokumentacja medyczna 

potwierdzająca leczenie specjalistyczne  

trwała niezdolność do pracy: dokumentacja 

potwierdzająca całkowitą i trwałą niezdolność do 

wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej 

oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji  

dokument tożsamości* osoby, która ma otrzymać 

pieniądze 

rekonwalescencja: kopia zwolnienia lekarskiego 

wydanego przez szpital, w którym ubezpieczony 

przebywał albo zaświadczenie o pobieraniu zasiłku 

chorobowego w związku z pobytem na 

poszpitalnym zwolnieniu lekarskim; takie 

zaświadczenie wystawia pracodawca 

nieszczęśliwy wypadek: dodatkowa 

dokumentacja, w której zapisano datę 

i okoliczności wypadku 

wypadek komunikacyjny: dokument 

upoważniający do prowadzenia pojazdu oraz 

aktualne badanie techniczne lub inny dokument 

dopuszczający do ruchu pojazd, który uczestniczył 

w wypadku 

Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. 
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.                                                
Ogólne Warunki Ubezpieczenia grupowego P PLUS dostępne są na stronie www.pzu.pl lub w Oddziałach Powiatowego Banku Spółdzielczego w Gostyniu. 

http://www.pzu.pl/

