
Program ubezpieczeniowy Policja 2015  

dla funkcjonariuszy i pracowników Policji  

oraz członków ich rodzin 

 

Szanowni Państwo, 

przygotowując Program Grupowego Ubezpieczenia na Życie staraliśmy się dostosować jego 
konstrukcję do potrzeb funkcjonariuszy i pracowników Policji. W związku z powyższym, w drodze 
negocjacji z Ubezpieczycielem uruchomiono wariant socjalny. W ramach nowego wariantu 
zastosowano następujące korzystne dla Państwa rozwiązania oraz zmiany w ogólnych 
warunkach ubezpieczenia: 

 Do wariantu socjalnego mogą przystępować funkcjonariusze i pracownicy Policji oraz ich 
małżonkowie, partnerzy życiowi i pełnoletnie dzieci  

 Wariant Socjalny uwzględnia możliwość przystępowania do ubezpieczenia osób 
przebywających na zwolnieniu lekarskim pod warunkiem zachowania ciągłości 
ubezpieczenia. 

 Zniesiona zostaje karencja cały zakres ubezpieczenia dla funkcjonariuszy, pracowników 
oraz małżonków i pełnoletnich dzieci, którzy przystąpią do wariantu socjalnego w ciągu trzech 
pierwszych miesięcy od daty wdrożenia go w danej jednostce Policji (zniesienie karencji nie 
dotyczy partnerów życiowych – tu karencje zgodne z OWU), 

 Skrócony z 4 do 3 dni okres hospitalizacji upoważniający do wypłaty świadczenia z tytułu 
pobytu w szpitalu, 

 Wprowadzono Kartę Apteczną upoważniającą ubezpieczonego do odbioru produktów w 
aptece po hospitalizacji - do kwoty 200 zł, 

 Ubezpieczeni w Wariancie Socjalnym otrzymują rabat w wysokości 20% na ubezpieczenia 
majątkowe. 

 

801 102 102    pzu.pl 



Wariant Socjalny 

Zakres ubezpieczenia 
Kwota 

świadczenia (zł) 

Śmierć ubezpieczonego 21 000 

Śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku 42 000 

Śmierć ubezpieczonego w wyniku zawału serca i krwotoku śródmózgowego 42 000 

Śmierć spowodowana wypadkiem przy pracy 63 000 

Śmierć spowodowana wypadkiem komunikacyjnym 63 000 

Śmierć spowodowana wypadkiem komunikacyjnym przy pracy 84 000 

Śmierć małżonka/partnera życiowego 7 000 

Śmierć małżonka/partnera życiowego wskutek NW 14 000 

Śmierć rodziców ubezpieczonego lub rodziców małżonka 1 400 

Śmierć dziecka 2 100 

Urodzenie się dziecka 700 

Urodzenie martwego dziecka 1 400 

Osierocenie dziecka 2 800 

Trwały uszczerbek na zdrowiu z tytułu NW - za 1% uszczerbku 315 

Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku zawału lub krwotoku 
śródmózgowego. - za 1% uszczerbku 

315 

Ciężkie choroby ubezpieczonego – 20 jednostek chorobowych 
nowotwór złośliwy, odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu, anemia 
aplastyczna, bąblowiec mózgu, chirurgiczne leczenie choroby naczyń 
wieńcowych by-pass, choroba Creutzfelda-Jacoba, masywny zator tętnicy 
płucnej leczony operacyjnie , niewydolność nerek, ropień mózgu, sepsa, 
tężec, udar, wścieklizna, zakażenie wirusem HIV w wyniku transfuzji krwi, 
zakażenie wirusem HIV w związku z wykonywaną pracą, zawał serca, zgorzel 
gazowa, oparzenia, transplantacja organów, utrata wzroku, oponiak, choroba 
Parkinsona 

3 000 

Pobyt ubezpieczonego w szpitalu (co najmniej 3 dni) w wyniku: 
 

- wypadku przy pracy (za pierwsze 14dni/od 15 do 90 dnia pobytu) 140/35 

- wypadku komunikacyjnego (za pierwsze 14dni/od 15 do 90 dnia pobytu) 140/35 

- nieszczęśliwego wypadku (za pierwsze 14dni/od 15 do 90 dnia pobytu) 140/35 

- zawału serca, krwotoku śródmózgowego 35 

- choroby 35 

Karta apteczna - wydawana po pobycie ubezpieczonego w szpitalu limit 200 

Składka miesięczna            40 zł 

 

 


