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Szanowni Państwo,

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

Do ubezpieczenia mogą przystąpić pracownicy, ich małżonkowie i partnerzy życiowi oraz pełnoletnie dzieci – jeśli posiadają  
ubezpieczenie grupowe typ P Plus w PZU Życie.

Zapewnij  
pracownikom wsparcie  
na wypadek nowotworu

Propozycja rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej  
dla Twojej firmy

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 zdiagnozowania nowotworu złośliwego 
ubezpieczony otrzyma środki, które może przeznaczyć 
na dowolny cel, np. na dodatkowe konsultacje lekarskie  
czy nierefundowaną terapię farmakologiczną. 

Wypłacamy świadczenie nie tylko za zdiagnozowanie 
nowotworu, lecz także m.in. za chemioterapię  
albo radioterapię (zgodnie z OWU i postanowieniami 
dodatkowymi).

Zapewniamy również wsparcie finansowe w razie diagnozy 
nowotworu złośliwego we wczesnym stadium, tzw. in situ 
(na podstawie postanowień dodatkowych).



ŚWIADCZENIE

ZDARZENIE WARIANT I WARIANT II
WARIANT 

SKUMULOWANY 
(WARIANT I + WARIANT II)

Zdiagnozowanie nowotworu złośliwego:

•  do 45. roku życia 26 000 zł 42 000 zł 68 000 zł

• od 46. do 55. roku życia 11 000 zł 18 000 zł 29 000 zł

• od 56. do 70. roku życia 4 000 zł 6 000 zł 10 000 zł

Zdiagnozowanie nowotworu złośliwego we wczesnym stadium 600 zł 1 000 zł 1 600 zł

Wystąpienie ciężkiej choroby  
zawał serca, udar mózgu z trwałym ubytkiem neurologicznym, chirurgiczne 
leczenie choroby niedokrwiennej serca (by-pass), choroba Creutzfeldta- 
-Jakoba, zator tętnicy płucnej, przewlekła niewydolność nerek, kleszczowe 
zapalenie mózgu, sepsa (posocznica), tężec, wścieklizna, anemia 
aplastyczna, bąblowiec mózgu, ropień mózgu, zakażenie wirusem HIV 
w wyniku transfuzji, zakażenie wirusem HIV zawodowe, zgorzel gazowa

1 000 zł 1 000 zł 2 000 zł

Specjalistyczne leczenie 
chemioterapia, radioterapia, radioterapia Gamma Knife lub Cyber Knife 4 000 zł 6 000 zł 10 000 zł

Specjalistyczne leczenie – ablacja, dializoterapia, terapia interferonowa, 
terapia radiojodem nienowotworowych chorób tarczycy, wszczepienie 
kardiowertera-defibrylatora, wszczepienie stymulatora serca (rozrusznika), 
wszczepienie stymulatora resynchronizującego

1 000 zł 1 000 zł 2 000 zł

SKŁADKA MIESIĘCZNA ZA OSOBĘ 12 zł 17 zł 29 zł

Kwota świadczenia jest skumulowaną wysokością świadczeń, które wynikają z ogólnych warunków ubezpieczenia (OWU)  
oraz z dodatkowych postanowień do umowy, wypłacaną w razie zajścia danego zdarzenia.

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

Karencje

Po przystąpieniu do ubezpieczenia występuje okres, w którym składka jest już opłacana, ale nie ponosimy jeszcze odpowiedzialności 
za niektóre zdarzenia ubezpieczeniowe. Ten okres nazywamy karencją.  

Karencje w pakiecie dodatkowym Wsparcie na wypadek nowotworu:

90 dni:
zdiagnozowanie nowotworu złośliwego, zdiagnozowanie nowotworu złośliwego we wczesnym stadium, wystąpienie ciężkiej choroby, 
specjalistyczne leczenie

6 miesięcy:
śmierć ubezpieczonego

Zakładem ubezpieczeń jest PZU Życie SA. 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 (Na wypadek ciężkiej choroby, Na wypadek specjalistycznego leczenia), dostępnych na pzu.pl, w naszych placówkach  
lub u naszych agentów oraz w dodatkowych postanowieniach do umowy ubezpieczenia, dostępnych w Twoim zakładzie pracy.

801 102 102 pzu.pl
Opłata zgodna z taryfą operatora

Zakres ochrony
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