INFORMACJA O GRUPOWYM
UBEZPIECZENIU NA ŻYCIE
w PZU ŻYCIE SA
dla byłych Pracowników
spółek, w których funkcjonuje

organizacja związkowa zrzeszona
w ramach Federacji Związków
Zawodowych Kolejarzy

Program rusza 1 marca 2022 r. Wypełniając deklarację przystąpienia i
zgłaszając się do ubezpieczenia do dnia 20 lutego 2021 r. zapewnisz sobie
ochronę już od 1 marca 2022 r.
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Szanowni Państwo,
w imieniu Stowarzyszenia Krzewienia Kultury
Ubezpieczeniowej mamy przyjemność przedstawić
ofertę Nowego Programu Grupowego Ubezpieczenia
Na Życie, którą przygotowaliśmy wspólnie z Grupą
MAK. Nowe ubezpieczenie będzie obowiązywało od
dnia 1 marca 2022 r.
Oferta dedykowana jest byłym Pracownikom
spółek, w których funkcjonuje organizacja
związkowa zrzeszona w ramach Federacji Związków
Zawodowych Kolejarzy oraz Członkom ich Rodzin.
Nowy program ubezpieczenia na życie zapewni
jeszcze lepszą ochronę ubezpieczeniową każdej
ubezpieczonej osobie po odejściu z pracy.
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Podstawowe zasady przystąpienia do Ubezpieczenia
•

Do ubezpieczenia mogą przystąpić byli Pracownicy oraz ich Małżonkowie
w terminie 3 miesięcy od ustania stosunku pracy Pracownika w ramach
spółek, w których funkcjonuje organizacja związkowa zrzeszona
w ramach FZZK, którzy w dniu złożenia deklaracji przystąpienia ukończyli
18 rok życia i nie ukończyli 69 roku życia jak również Pełnoletnie Dzieci,
które w dniu złożenia deklaracji przystąpienia ukończyły 18 rok życia.

•

Składka za ubezpieczenie Pracownika oraz Małżonków i Pełnoletnich Dzieci
w całości jest finansowana przez Pracownika poprzez dokonywanie
indywidualnych wpłat na przypisany numer rachunku, który zostanie
wygenerowany po zakończeniu zgłoszenia do programu.

Przystąpienie do Ubezpieczenia
Aby przystąpić do ubezpieczenia należy zapoznać się ze szczegółami dotyczącymi
zakresu ubezpieczenia, założyć konto w aplikacji eVida, za pośrednictwem
aplikacji wybrać wariant, a następnie dokonać wpłaty składki na wskazany
numer konta.
WAŻNE! Jeżeli Pracownik przystępujący do ubezpieczenia chce, aby jego Partner
życiowy (Konkubent) był traktowany analogicznie jak Współmałżonek (będzie
to miało znaczenie w przypadku takich świadczeń jak m.in.: zgon Małżonka,
wystąpienie ciężkiej choroby Małżonka), musi go wskazać na etapie swojego
przystąpienia.

Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się zawsze z pierwszym dniem miesiąca.
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Korzyści dla Pracownika wynikające z Nowego Programu
•

Przystąpienie do ubezpieczenia przez Pracowników i Członków ich Rodzin
bez karencji pod warunkiem przystąpienia do ubezpieczenia z ciągłością
ochrony w PZU Życie SA oraz zakresie i do wysokości świadczeń, którymi byli
objęci bezpośrednio przed przystąpieniem do ubezpieczenia.

•

Brak oświadczenia dotyczącego stanu zdrowia w przypadku Pracowników
niezależnie od terminu przystąpienia do ubezpieczenia.

•

Brak oświadczenia dotyczącego stanu zdrowia w przypadku Małżonków oraz
Pełnoletnich Dzieci pod warunkiem posiadania stażu ubezpieczenia w aktualnym
programie grupowego ubezpieczenia na życie minimum 12 miesięcy.

•

Wyższe świadczenia zabezpieczające Pracownika i jego bliskich.

•

Nowy zakres świadczenia leczenia specjalistycznego, obejmującego swoim
zakresem procedury medyczne: ablację; chemioterapię albo radioterapię
albo radioterapię Gamma Knife albo radioterapię Cyber Knife; dializoterapię;
terapię interferonową; terapię radiojodem nienowotworowych chorób tarczycy;
wszczepienie kardiowertera-defibrylatora; wszczepienie stymulatora serca
(rozrusznika); wszczepienie stymulatora resynchronizującego.

•

Szersza ochrona ubezpieczeniowa w ramach poważnych stanów chorobowych
(rozszerzenie katalogu ciężkich chorób do 36 jednostek chorobowych
w przypadku wystąpienia ciężkiej choroby ubezpieczonego).

Indywidualna kontynuacja
Po ukończeniu 70 roku życia ubezpieczenie można kontynuować indywidualnie
(jednak na innych warunkach niż w grupowym ubezpieczeniu na życie). W celu
poznania oferty indywidualnej kontynuacji i przystąpienia należy kontaktować
się z brokerem MAK Ubezpieczenia lub bezpośrednio z PZU Życie.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej
Zakres Ochrony Ubezpieczeniowej

Wariant 1

Świadczenia
(łącznie)

Wariant 2

Świadczenia
(łącznie)

Wariant 3

Świadczenia
(łącznie)

Śmierć Ubezpieczonego spowodowana przyczyną naturalną
40 000 zł
55 000 zł
60 000 zł
Śmierć Ubezpieczonego spowodowana nieszczęśliwym
80 000 zł
110 000 zł
120 000 zł
wypadkiem (łącznie)
Śmierć Ubezpieczonego spowodowana nieszczęśliwym
120 000 zł
165 000 zł
180 000 zł
wypadkiem komunikacyjnym (łącznie)
Śmierć Ubezpieczonego spowodowana nieszczęśliwym
120 000 zł
165 000 zł
180 000 zł
wypadkiem przy pracy (łącznie)
Śmierć Ubezpieczonego spowodowana nieszczęśliwym
160 000 zł
220 000 zł
240 000 zł
wypadkiem komunikacyjnym w pracy (łącznie)
Śmierć Ubezpieczonego spowodowana zawałem serca lub
65 000 zł
90 000 zł
80 000 zł
krwotokiem śródmózgowym (łącznie)
15 000 zł
18 000 zł
Śmierć małżonka / partnera Ubezpieczonego
Śmierć małżonka / partnera Ubezpieczonego spowodowana
18 000 zł
21 600 zł
nieszczęśliwym wypadkiem (łącznie)
Śmierć dziecka Ubezpieczonego
4 000 zł
5 000 zł
Śmierć rodziców lub teściów (w tym partnera) Ubezpieczonego
2 500 zł
3 300 zł
Urodzenie martwego dziecka Ubezpieczonego
3 003 zł
3 504 zł
Osierocenie dziecka Ubezpieczonego
4 000 zł
5 000 zł
Urodzenie dziecka Ubezpieczonego
1 300 zł
1 600 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem
• za 100% uszczerbku
28 000 zł
35 000 zł
50 000 zł
• za 1% uszczerbku
280 zł
350 zł
500 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego spowodowany zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym
• za 100% uszczerbku
28 000 zł
35 000 zł
50 000 zł
• za 1% uszczerbku
280 zł
350 zł
500 zł
Wystąpienie ciężkiej choroby Ubezpieczonego
6 000 zł
8 000 zł
9 000 zł
Operacje chirurgiczne Ubezpieczonego
• I klasa (100% sumy ubezpieczenia)
• II klasa (50% sumy ubezpieczenia)
• III klasa (30% sumy ubezpieczenia)
• IV klasa (10% sumy ubezpieczenia)
• V klasa (5% sumy ubezpieczenia)
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu spowodowany
• chorobą - świadczenie dzienne od 1 do 90 dnia pobytu w szpitalu
• nieszczęśliwym wypadkiem - świadczenie dzienne od 1 do
14 dnia / od 15 do 90 dnia pobytu w szpitalu
• wypadkiem komunikacyjnym - świadczenie dzienne od 1 do
14 dnia / od 15 do 90 dnia pobytu w szpitalu
• zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym - świadczenie
dzienne od 1 do 14 dnia / od 15 do 90 dnia pobytu w szpitalu
Pobyt na OIT - świadczenie jednorazowe
Leczenie specjalistyczne Ubezpieczonego
Karta apteczna
Możliwość Indywidualnej Kontynuacji
Składka miesięczna

2 000 zł

3 000 zł

4 000 zł

1 000 zł
600 zł
200 zł
100 zł

1 500 zł
900 zł
300 zł
150 zł

2 000 zł
1 200 zł
400 zł
200 zł

70 zł

80 zł

90 zł

182 zł / 70 zł

200 zł / 80 zł

225 zł / 90 zł

224 zł / 70 zł

240 zł / 80 zł

270 zł / 90 zł

91 zł / 70 zł

104 zł / 80 zł

117 zł / 90 zł

504 zł
1 000 zł
Tak
85,77 zł

608 zł
1 500 zł
Tak
109,29 zł

720 zł
3 000 zł
300 zł
Tak
79,94 zł

Podstawowe zasady przystąpienia do Ubezpieczenia
NOWOŚĆ! Przystąpienia do ubezpieczenia ON-LINE
1

Wejdź na stronę (korzystając z przeglądarek: Google,
Chrome, Mozilla Firefox, Opera)

vida.e-insure.pl
2

Następnie wybierz: Zarejestruj.

3

Ustaw na prawo suwak Zarejestruj korzystając z kodu
dostępu i adresu e-mail.

4

Następnie podaj swój prywatny e-mail i kod dostępu: FZZK

5

Na wskazany adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny,
za pośrednictwem, którego nastąpi przekierowanie do formularza
rejestracji konta w aplikacji.

6

Dokończ rejestrację zgodnie z podpowiedziami aplikacji oraz
Instrukcją rejestracji w aplikacji.

7

Wybierz interesujący Cię zakres ochrony zgodnie z ofertą.

Prawidłowe zgłoszenie się do ubezpieczenia powinno zakończyć się
komunikatem: Twój wniosek został złożony.

Przystąpienie do ubezpieczenia przez Członków Rodziny
•
•
•

Po przystąpieniu do ubezpieczenia można zaprosić do ubezpieczenia swoich
Członków Rodziny. W tym celu należy wybrać: Zaproś Członka Rodziny
i postępować zgodnie z instrukcjami podanymi na ekranie.
Członek Rodziny otrzyma link aktywacyjny, przez który powinien samodzielnie
zgłosić się do ubezpieczenia.
Prawidłowe zgłoszenie się do ubezpieczenia powinno zakończyć się komunikatem:
Twój wniosek został złożony.

Składka
Składkę należy wpłacać na indywidualnie przypisany numer rachunku, który zostanie
wygenerowany po zakończeniu zgłoszenia do ubezpieczenia. Były Pracownik
powinien opłacać składkę za siebie i za Członków Rodziny do 20-go dnia każdego
miesiąca na miesiąc następny.
Brak pierwszej składki w wyżej wskazanym terminie skutkować będzie brakiem
włączenia do grupowego ubezpieczenia na życie. W przypadku nieopłacenia kolejnych
składek we wskazanym terminie lub w ciągu 14 dni od przesłania upomnienia
o zapłatę składki nastąpi usunięcie z listy ubezpieczonych byłego Pracownika oraz
zgłoszonych przez niego Członków Rodziny.
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Karencje
•

Pracownicy oraz ich Małżonkowie i Pełnoletnie Dzieci, którzy bezpośrednio
przed przystąpieniem do ubezpieczenia byli objęci grupowym ubezpieczeniem
zawartym między PZU Życie SA, a swoim pracodawcą - Spółką, w której
funkcjonuje organizacja związkowa zrzeszona w ramach FZZK - nie są objęci
karencjami do wysokości sum oraz zakresu świadczeń w poprzedniej polisie.
Oznacza to, że w okresie karencji PZU nie ponosi odpowiedzialności w zakresie
różnicy pomiędzy obecną, a poprzednią sumą ubezpieczenia i wysokością
świadczenia.

•

Dla osób, którzy bezpośrednio przed przystąpieniem do ubezpieczenia
objęte były grupowym ubezpieczeniem w PZU Życie SA w ramach spółek,
w których funkcjonuje organizacja zrzeszona w ramach FZZK, to karencje będą
miały zastosowanie tylko na różnicę pomiędzy obecną, a poprzednią sumą
ubezpieczenia i wysokością świadczenia.
→ Śmierć Ubezpieczonego – 6 miesięcy licząc od daty rozpoczęcia ochrony
→ Śmierć Ubezpieczonego spowodowana zawałem serca lub krwotokiem
śródmózgowym – 6 miesięcy licząc od daty rozpoczęcia ochrony
→ Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego spowodowany zawałem serca
lub krwotokiem śródmózgowym – 6 miesięcy licząc od daty rozpoczęcia
ochrony
→ Śmierć Małżonka / Partnera – 6 miesięcy licząc od daty rozpoczęcia ochrony
→ Śmierć Rodzica / Teścia – 6 miesięcy licząc od daty rozpoczęcia ochrony
→ Śmierć Dziecka – 6 miesięcy licząc od daty rozpoczęcia ochrony
→ Osierocenie Dziecka – 6 miesięcy licząc od daty rozpoczęcia ochrony
→ Urodzenie Dziecka – 9 miesięcy licząc od daty rozpoczęcia ochrony
→ Urodzenie martwego Dziecka – 6 miesięcy licząc od daty rozpoczęcia ochrony
→ Leczenie Szpitalne (pobyt w szpitalu spowodowany chorobą, zawałem serca,
krwotokiem śródmózgowym, pobyt na OAIT)
→ Rekonwalescencja – 30 dni licząc od daty rozpoczęcia ochrony
→ Wystąpienie ciężkiej choroby ubezpieczonego - 90 dni licząc od daty
rozpoczęcia ochrony
→ Leczenie specjalistyczne – 90 dni licząc od daty rozpoczęcia ochrony
→ Operacje chirurgiczne – 180 dni licząc od daty rozpoczęcia ochrony
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Weryfikacja medyczna
UWAGA!
Osoby dotychczas nieubezpieczone, które w dniu podpisania deklaracji
przystąpienia przebywają na zwolnieniu lekarskim, w szpitalu, w hospicjum,
w placówce dla przewlekle chorych, na świadczeniu rehabilitacyjnym lub są
uznane za niezdolne do pracy lub niezdolne do służby orzeczeniem właściwego
organu według przepisów o ubezpieczeniu społecznym lub zaopatrzeniu
społecznym nie mogą przystąpić do ubezpieczenia.

Kto podlega weryfikacji medycznej?
•

Pracownik
Przystąpienie do ubezpieczenia nie jest poprzedzone weryfikacją medyczną.

•

Małżonek, Pełnoletnie Dziecko
Przystąpienie do ubezpieczenia nie jest poprzedzone weryfikacją medyczną
pod warunkiem posiadania stażu ubezpieczenia w programie grupowego
ubezpieczenia na życie w PZU Życie, funkcjonującym w spółce, w której działa
organizacja związkowa zrzeszona w ramach FZZK, min. 12 miesięcy.

•

Małżonek, Pełnoletnie Dziecko
Przystąpienie do ubezpieczenia jest poprzedzone krótkim oświadczeniem
dotyczącym zdrowia, jeśli staż ubezpieczenia w aktualnym programie
grupowego ubezpieczenia na życie w PZU Życie, funkcjonującym w spółce,
w której działa organizacja związkowa zrzeszona w ramach FZZK, jest krótszy
niż 12 miesięcy, bądź osoba nie była wcześniej ubezpieczona.
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Zgłoszenie roszczenia Ubezpieczeniowego
W przypadku wystąpienia zdarzenia objętego umową ubezpieczenia, należy zgłosić
do PZU Życie roszczenie.
Można to zrobić na 4 sposoby:
1.

Udając się do najbliższego Oddziału PZU Życie podając numer polisy
i przedstawiając wymagane dokumenty

2.

Bezpośrednio w systemie PZU Życie na stronie:
https://zgloszenie.pzu.pl/web/pzu/zgloszenie-szkody

3.

Za pośrednictwem infolinii PZU: 801 102 102

4.

Pocztą tradycyjną wysyłając zgłoszenie na adres:
PZU Życie SA, ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa

INTERNETOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA umożliwia dokonanie
zgłoszenia roszczenia bez konieczności wychodzenia z domu. Dokumentację
roszczeniową wystarczy załączyć w formie skanów (pdf) lub zdjęć.

Dane kontaktowe
Pytania związane z ubezpieczeniem

W sprawach administracyjnych

W sprawach merytorycznych

Monika Sierota
M: +48 573 350 481
T: +48 22 228 27 82

Karina Zielińska
M: +48 724 894 816

monika.sierota@makubezpieczenia.pl
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Definicje podstawowych produktów w programie ubezpieczenia grupowego
Kod ogólnych warunków ubezpieczenia typ p plus: KOD: PTGP34
Karencja - czasowy brak lub ograniczenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela. Karencji nie stosuje się w odniesieniu
do następstw nieszczęśliwych wypadków.
Nieszczęśliwy wypadek – niezależne od woli i stanu zdrowia osoby, której życie lub zdrowie jest przedmiotem
ubezpieczenia, gwałtowne zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, będące wyłączną oraz bezpośrednią przyczyną
zdarzenia objętego odpowiedzialnością Ubezpieczyciela.
Uposażony – podmiot wskazany przez ubezpieczonego jako uprawniony do otrzymania świadczenia w razie śmierci
ubezpieczonego.
Małżonek – osoba pozostająca z ubezpieczonym podstawowym w związku małżeńskim, w stosunku do której nie
została orzeczona separacja zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Partner – osoba, która pozostaje z ubezpieczonym we wspólnym pożyciu oraz:
a) ubezpieczony wskazał ją – wskazanie obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca, który następuje po miesiącu, gdy
ubezpieczony wskazał partnera życiowego,
b) nie jest krewnym ubezpieczonego,
c) nie jest w związku małżeńskim.
Ubezpieczony może wskazać partnera życiowego tylko:
a) gdy sam nie jest w związku małżeńskim,
b) raz w każdym okresie, który kończy się w rocznicę polisy.
Trwały uszczerbek na zdrowiu (kod OWU: TUGP30 oraz TZGP33)
Oznacza trwałe, nierokujące poprawy uszkodzenie danego organu, narządu lub układu, polegające na fizycznej
utracie tego organu, narządu lub układu lub upośledzeniu jego funkcji. W przypadku zawału serca, udaru mózgu
lub nieszczęśliwego wypadku, wskutek którego Ubezpieczony dozna uszczerbku na zdrowiu, Ubezpieczyciel wypłaci
świadczenie w wysokości podanej w tabeli za każdy 1% uszczerbku.
Śmierć dziecka (kod OWU: ZDGP30)
Przedmiotem ubezpieczenia jest życie dziecka ubezpieczonego. Dziecko oznacza dziecko własne, przysposobione oraz
pasierba ubezpieczonego (jeżeli nie żyje ojciec lub matka) – pod warunkiem, że nie ukończyło 25 roku życia.
Osierocenie dziecka (kod OWU: ODGP30)
W przypadku zgonu Ubezpieczonego, Ubezpieczyciel jest zobowiązany do wypłaty, każdemu dziecku Ubezpieczonego
(o ile nie przyczyniło się umyślnie do śmierci ubezpieczonego) świadczenia określonego w umowie ubezpieczenia. Za
dziecko uważa się dziecko ubezpieczonego (własne, a także przysposobione lub pasierb – jeżeli nie żyje ojciec lub
matka) w wieku do ukończenia 18 roku życia, a w razie uczęszczania do szkoły w wieku do ukończenia 25 roku życia
lub bez względu na wiek, w razie jego całkowitej niezdolności do pracy.
Pobyt w szpitalu ubezpieczonego (kod OWU: LSGP32 oraz LPGP32)
Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie, jeżeli pobyt w szpitalu Ubezpieczonego trwał co najmniej 2 dni. Świadczenie
z tytułu pobytu w szpitalu płatne jest maksymalnie za 90 dni pobytu w szpitalu w roku polisowym.
Pobyt na OAIT (kod OWU: LPGP32)
Ubezpieczyciel wypłaci jednorazowe świadczenie za pobyt na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii trwający
nieprzerwanie co najmniej 48 godzin (w trakcie pobytu w szpitalu).
Leczenie specjalistyczne (kod OWU: LCGP33)
Procedura medyczna, której poddał się ubezpieczony, polegająca na przeprowadzeniu jednego z następujących

zabiegów lub sposobów leczenia:
1. Ablacja;
2. Chemioterapia albo radioterapia, albo radioterapia Gamma Knife albo radioterapia Cyber Knife;
3. Dializoterapia;
4. Terapia interferonowa;
5. Terapia radiojodem nienowotworowych chorób tarczycy;
6. Wszczepienie kardiowertera-defibrylatora;
7. Wszczepienie stymulatora serca (rozrusznika);
8. Wszczepienie stymulatora resynchronizującego.
Operacja chirurgiczna (kod OWU: OPGP33)
Operacja wykonana przez lekarza medycyny, przeprowadzona w placówce medycznej na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej w znieczuleniu ogólnym, przewodowym lub miejscowym. Wysokość kwoty świadczenia za operację
uzależniona jest od klasy operacji chirurgicznej. Wykaz wszystkich operacji chirurgicznych znajduje się w Ogólnych
Warunkach Ubezpieczenia.
Wystąpienie ciężkiej choroby ubezpieczonego (kod OWU: CCGP34)
Odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu poważnego zachorowania ubezpieczonego ogranicza się jedynie do chorób
niżej wymienionych (poniższy zakres ciężkich chorób ubezpieczonego obowiązuje we wszystkich wariantach
ubezpieczenia):
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 krwi wykonanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej u osoby
Niechorującej na hemofilię;
15. Zakażenie wirusem HIV zawodowe;
16. Zawał serca;
17. Zgorzel gazowa;
18. Neuroborelioza;
19. Chirurgiczne leczenie choroby aorty brzusznej;
20. Chirurgiczne leczenie choroby aorty piersiowej;
21. Gruźlica;
22. Schyłkowa niewydolność wątroby;
23. Utrata kończyny;
24. Całkowita utrata słuchu w 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. Ciężkie oparzenie;
33. Transplantacja;
34. Całkowita utrata wzroku w obydwu oczach;
35. Niezłośliwy guz mózgu;
36. Choroba Parkinsona.

