
Szanowni Państwo 

Pragniemy poinformować o zmianach w zakresie Programu Ubezpieczenia Grupowego dla 
byłych Pracowników Philip Morris Polska SA wdrażanych od 1 maja 2015.  

Nowy program zakłada polepszenie warunków ubezpieczenia poprzez zwiększenie wysokości wszystkich 
świadczeń oraz wprowadzenie ubezpieczenia dodatkowego na wypadek ciężkiej choroby współmałżonka.

Wysokość składki miesięcznej w nowym Programie wynosi 55,00 zł. 
W związku z wprowadzanymi zmianami należy wypełnić i podpisać deklarację przystąpienia do 
ubezpieczenia oraz dokonać zmiany wysokości opłacanej składki miesięcznej. 

Poniższa tabela przedstawia szczegółowy zakres świadczeń. 

*Kwota świadczenia jest skumulowaną wysokością świadczeń wynikających z OWU wypłacana w przypadku zajścia danego zdarzenia.
Powyższa propozycja została przygotowana w oparciu o ogólne warunki grupowego ubezpieczenia pracowniczego typ P Plus.
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 integralna część
stosunku ubezpieczeniowego. Niniejsza propozycja nie stanowi ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie
informacyjny.

I. Śmierć ubezpieczonego spowodowana *: Wysokość świadczeń 
- nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym w pracy, 200 000 zł 
- nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym, 150 000 zł 
- nieszczęśliwym wypadkiem przy pracy, 150 000 zł 
- nieszczęśliwym wypadkiem, 100 000 zł 
- przyczyną naturalną. 50 000 zł 
2. Jednorazowe świadczenie dla dziecka (osierocenie) 5 000 zł 
II. Świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonych
1. Śmierć małżonka *:
- spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem, 25 000 zł 
- naturalna. 15 000 zł 
2. Śmierć dziecka (dziecko do 25 r.ż.) 4 000 zł 
3. Śmierć rodziców i rodziców małżonka 2 000zł 
III. Urodzenie
1. Urodzenie dziecka 1 500zł 
2. Urodzenie martwego dziecka 3 000zł 
IV. Świadczenia zdrowotne
1. Uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem
- 100% trwałego uszczerbku, 40 000 zł 
- 1% trwałego uszczerbku. 400 zł 
2. Wystąpienie ciężkiej choroby ubezpieczonego
anemia aplastyczna, bąblowiec mózgu, chirurgiczne leczenie choroby naczyń wieńcowych - by-pass, 
choroba Creutzfelda-Jakoba, masywny zator tętnicy płucnej leczony operacyjnie, niewydolność 
nerek, nowotwór złośliwy, odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu, ropień mózgu, sepsa, tężec, 
udar, wścieklizna, zakażenie wirusem HIV, o którym mowa w § 3 pkt 32, zakażenie wirusem HIV, o 
którym mowa w § 3 pkt 33, zawał serca, zgorzel gazowa 5 000 zł 
3. Wystąpienie ciężkiej współmałżonka (6 miesięcy karencji)
anemia aplastyczna, bąblowiec mózgu, chirurgiczne leczenie choroby naczyń wieńcowych - by-pass, 
choroba Creutzfelda-Jakoba, masywny zator tętnicy płucnej leczony operacyjnie, niewydolność 
nerek, nowotwór złośliwy, odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu, ropień mózgu, sepsa, tężec, 
udar, wścieklizna, zakażenie wirusem HIV, o którym mowa w § 3 pkt 32, zakażenie wirusem HIV, o 
którym mowa w § 3 pkt 33, zawał serca, zgorzel gazowa 2 000 zł 
4. Operacja chirurgiczna ubezpieczonego 3000 zł/1800 zł/600 zł 
5. Leczenie szpitalne ubezpieczonego*; za 1 dzień pobytu - pobyt w szpitalu min. 4
dniowy spowodowany:
- wypadkiem komunikacyjnym, 275,00 
- wypadkiem przy pracy, 275,00 
- zawałem serca i krwotokiem śródmózgowym , 165,00 
- nieszczęśliwym wypadkiem, 220,00 
- chorobą, 55,00 
- OIT – jednorazowe świadczenie, 550,00 
- rekonwalescencja (za jeden dzień zwolnienia). 27,50 

Składka miesięczna za cały pakiet 55,00 zł 




