
MATERIAŁ MARKETINGOWY

Szanowni Państwo,

dziękujemy za zaufanie i powierzenie nam tak ważnych spraw jak ochrona życia i zdrowia Państwa 
pracowników. Aby zapewnić Państwa pracownikom jeszcze większe wsparcie na wypadek 
nieprzewidzianych zdarzeń, proponujemy rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o świadczenia  
związane z nieszczęśliwym wypadkiem i ciężką chorobą dziecka.

Zapewnij  
pracownikom wsparcie  
na wypadek problemów 
zdrowotnych ich dzieci

Propozycja rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej  
dla

801 102 102 pzu.pl
Opłata zgodna z taryfą operatora

Korzyści z proponowanej oferty
 Szersze zabezpieczenie finansowe pracowników 
na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych. 

  W razie uszczerbku na zdrowiu albo ciężkiej choroby 
dziecka (np. nowotworu złośliwego, neuroboreliozy, 
sepsy) rodzic otrzyma środki, które może przeznaczyć 
na dowolny cel, np. na dodatkowe konsultacje lekarskie. 

 Jeśli dziecko trafi do szpitala z powodu wypadku lub 
choroby, rodzic otrzyma świadczenie za każdy dzień jego 
hospitalizacji. Środki te mogą np. pomóc pokryć koszty 
dojazdów do szpitala.



801 102 102 pzu.pl
Opłata zgodna z taryfą operatora

Zakładem ubezpieczeń jest PZU Życie SA. Ten materiał nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego 
i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach 
odpowiedzialności, znajdziesz w aktualnych ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia typ P Plus wraz z ubezpieczeniami 
dodatkowymi, dostępnych na stronie pzu.pl, w placówkach PZU Życie SA lub u naszych agentów.

Zakres ochrony

Kontakt 
Jeśli mają Państwo pytania dotyczące oferty, zapraszamy do kontaktu z naszym przedstawicielem:
   
  

ŚWIADCZENIE

ZDARZENIE WARIANT I WARIANT II WARIANT III

Wystąpienie ciężkiej choroby dziecka  
26 jednostek chorobowych 5 000 zł 5 000 zł 10 000 zł

Leczenie szpitalne dziecka 

• za dzień pobytu w szpitalu spowodowanego chorobą (pobyt musi trwać min. 4 dni) – 25 zł 50 zł

• za dzień pobytu w szpitalu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem  
(za pierwsze 14 dni pierwszego pobytu, pobyt musi trwać min. 4 dni) – 50 zł 100 zł

• za dzień pobytu w szpitalu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem  
(od 15. dnia pierwszego pobytu) – 25 zł 50 zł

Uszczerbek na zdrowiu dziecka spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem 

odpowiedni procent 
sumy ubezpieczenia 

(5 000 zł) w zależności 
od rodzaju uszczerbku 

– zgodnie z OWU

odpowiedni procent 
sumy ubezpieczenia 

(10 000 zł) w zależności 
od rodzaju uszczerbku 

– zgodnie z OWU

odpowiedni procent 
sumy ubezpieczenia 

(10 000 zł) w zależności 
od rodzaju uszczerbku 

– zgodnie z OWU

Śmierć dziecka 10 000 zł 10 000 zł 10 000 zł

SKŁADKA MIESIĘCZNA ZA WSZYSTKIE DZIECI UBEZPIECZONEGO 10 zł 16 zł 24 zł

Składka za wybrany wariant zawiera opłatę za świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego – 25 gr miesięcznie  
(suma ubezpieczenia = 100 zł).
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