UBEZPIECZENIE GRUPOWE NA ŻYCIE PZU

NOWY PROGRAM GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE
dla pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
oraz członków ich rodzin

Grupa PZU to jedna z największych instytucji finansowych w Polsce. Działalność Grupy PZU zabezpiecza
przyszłość finansową 12 milionów Polaków. Grupa PZU łączy w sobie wieloletnią historię, doświadczenie i
efektywność w zarządzaniu finansami swoich klientów, a co drugi ubezpiec zający się Polak wybiera usługi
świadczone przez Grupę PZU.
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Szanowni Państwo,
Mamy przyjemność poinformować, iż specjalnie dla Państwa - Pracowników Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu oraz Państwa współmałżonków/partnerów życiowych i
pełnoletnich dzieci został opracowany kompleksowy program ubezpieczenia grupowego.
Dotychczasowa oferta nie była kierowana do Partnerów życiowych.
Nowy program jest wynikiem postępowania przetargowego, przeprowadzonego przy udziale brokera
ubezpieczeniowego MENTOR S.A., celem uzyskania dla Pracowników Uniwersytetu lepszych niż
dotychczasowe, warunków ochronny ubezpieczeniowej w przypadku zdarzeń losowych związanych z
życiem i zdrowiem Pracownika oraz członków jego rodziny.
W ramach programu będziecie Państwo objęci ubezpieczeniem zdrowotnym PZU Opieka Medyczna z
dostępem do ponad 1600 placówek medycznych w całej Polsce
Równocześnie informujemy, że z dniem 31 października 2016 wygasa dotychczasowa Umowa
ubezpieczenia, a nowe warunki będą obowiązywały od 1 listopada 2016.
W niniejszej ulotce zamieszczono najważniejsze informacje dotyczące nowego programu ubezpieczeniowego oraz
zestaw dodatkowych informacji dotyczących korzyści uzyskanych w wyniku przetargu.
Wszelkie informacje, w tym ogólne warunki ubezpieczenia, Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
(SIWZ), załączniki opisujące poszczególne warianty ubezpieczenia zdrowotnego Opieka Medyczna, wykaz
placówek medycznych, cennik refundacyjny, formularz i instrukcję refundacji świadczeń znajdziecie Państwo w
intranecie Uniwersytetu.

Przystąpienie do ubezpieczenia
Do ubezpieczenia mogą przystąpić pracownicy Uniwersytetu oraz ich małżonkowie, partnerzy życiowi i
pełnoletnie dzieci.
W celu zachowania ciągłości ochrony ubezpieczeniowej, osoby dotychczas ubezpieczone muszą
złożyć deklaracje przystąpienia w Dziale Płac i Stypendiów Uniwersytetu w
nieprzekraczalnym terminie do 7 października.
Pracownicy oraz ich małżonkowie, partnerzy życiowi i pełnoletnie dzieci przystępują do
ubezpieczenia bez karencji w ciągu 2 pierwszych miesięcy od rozpoczęcia Umowy – tj.
od 1 listopada, i od 1 grudnia.
Karencja ma zastosowanie do partnerów życiowych, którzy przystąpią do ubezpieczenia w w.w. okresie
promocyjnym – bez zachowania ciągłości ochrony ubezpieczeniowej.
Zasady przystępowania do ubezpieczenia:
 Pracownik może przystąpić do jednego, wybranego wariantu,
 NOWOŚĆ Uprawniony członek rodziny przystępuje do jednego, wybranego wariantu – bez względu na
wybór Pracownika,
 Przystąpienie do ubezpieczenia odbywa się poprzez wypełnienie deklaracji przystąpienia i złożenie jej
W Dziale Płac i Stypendiów Uniwersytetu. Osoby przystępujące do ubezpieczenia w kolejnych
miesiącach (od 1 grudnia i później) muszą złożyć deklarację przystąpienia do 20 dnia miesiąca
poprzedzającego miesiąc rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej – np. osoba chcąca przystąpić do
ubezpieczenia od 1 grudnia musi złożyć deklarację przystąpienia do 20 listopada,
 Wszelkie zmiany (takie jak zmiana danych osobowych, zmiana osoby uposażonej itp.) również należy
zgłaszać w terminie do 20 dnia miesiąca poprzedzającego początek miesiąca od którego zmiana ma
funkcjonować.
Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się zawsze z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego
następującego po złożeniu w stosownym terminie deklaracji przystąpienia.
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WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PZU ŻYCIE SA OD 1 listopada 2016 roku
ZAKRES UBEZPIECZENIA

Wartość świadczeń do wypłaty

Zgon ubezpieczonego
Zgon w wyniku
(świadczenie łączne)

Wariant I

Wariant II

Wariant III

44 000,00 PLN

56 000,00 PLN

70 300,00 PLN

nieszczęśliwego

wypadku

75 020,00 PLN

95 060,00 PLN

125 020,00 PLN

Zgon w wyniku nieszczęśliwego
komunikacyjnego (świadczenie łączne)

wypadku

112 530,00 PLN

142 520,00 PLN

187 530,00 PLN

Zgon w wyniku nieszczęśliwego wypadku w pracy
(świadczenie łączne)

112 530,00 PLN

142 660,00 PLN

187 530,00 PLN

Zgon w wyniku nieszczęśliwego wypadku
komunikacyjnego przy pracy (świadczenie łączne)

150 040,00 PLN

190 120,00 PLN

250 040,00 PLN

Zgon w wyniku zawału serca lub udaru mózgu

44 000,00 PLN
70 000

56 000,00 PLN

70 300,00 PLN

Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku
nieszczęśliwego wypadku: za każdy % uszczerbku

352,00 PLN
560

448,00 PLN

570,00 PLN

Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku zawału
serca lub udaru mózgu: za każdy % uszczerbku

300,00 PLN

380,00 PLN

500,00 PLN

Zgon współmałżonka/ partnera

11 330,00 PLN

14 280,00 PLN

19 000,00 PLN

Zgon współmałżonka/ partnera w wyniku
nieszczęśliwego wypadku (świadczenie łączne)

18 830,00 PLN

23 780,00 PLN

31 500,00 PLN

Zgon dziecka

2 300,00 PLN

2 914,00 PLN

3 834,00 PLN

Urodzenie martwego noworodka

2 400,00 PLN

3 040,00 PLN

4 000,00 PLN

Zgon
rodziców
ubezpieczonego/rodziców
małżonka/partnera ubezpieczonego

1 700,00 PLN

2 154,00 PLN

2 834,00 PLN

Urodzenie dziecka

1 200,00 PLN

1 520,00 PLN

2 000,00 PLN

Osierocenie dziecka – świadczenie dla każdego
dziecka (do 25 r.ż.)

2 800,00 PLN

3 547,00 PLN

4 667,00 PLN

Poważne zachorowanie ubezpieczonego

3 500,00 PLN

5 100,00 PLN

6 100,00 PLN

Pobyt ubezpieczonego w szpitalu w wyniku NW - świadczenie łączne za okres 1-14 dni/ 15-90 dni
za każdy dzień pobytu

131,25/ 37,50 PLN

166,25/ 47,50 PLN

218,75/ 62,50 PLN

Pobyt ubezpieczonego w szpitalu w wyniku NW komunikacyjnego - świadczenie łączne za okres 1-14 dni/ 15-90 dni
za każdy dzień pobytu

168,75/ 37,50 PLN

213,75/ 47,50 PLN

281,25/ 62,50 PLN

Pobyt ubezpieczonego w szpitalu w wyniku NW przy pracy - świadczenie łączne za okres 1-14 dni/ 15-90 dni
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za każdy dzień pobytu

168,75/ 37,50 PLN

213,75/ 47,50 PLN

281,25/ 62,50 PLN

Pobyt ubezpieczonego w szpitalu w wyniku NW komunikacyjnego przy pracy - świadczenie łączne za okres 1-14 dni/
15-90 dni
za każdy dzień pobytu

206,25/ 37,50 PLN

261,25/ 47,50 PLN

343,75/ 62,50 PLN

Pobyt ubezpieczonego w szpitalu w wyniku zawału serca, udaru - świadczenie łączne za okres 1-14 dni/ 15-90 dni
za każdy dzień pobytu

112,50/ 37,50 PLN

142,50/ 47,50 PLN

187,50/ 62,50 PLN

Pobyt ubezpieczonego w szpitalu spowodowany chorobą – za okres od 1-90 dni
za każdy dzień

37,50 PLN

47,50 PLN

62,50 PLN

1 klasa-9600 PLN
2 klasa -4800 PLN
3 klasa –2 880 PLN
4 klasa -960 PLN
5 klasa -480 PLN

1 klasa-9600 PLN
2 klasa -4800 PLN
3 klasa –2 880 PLN
4 klasa -960 PLN
5 klasa -480 PLN

1 klasa-9600 PLN
2 klasa -4800 PLN
3 klasa –2 880 PLN
4 klasa -960 PLN
5 klasa -480 PLN

Pobyt na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej

375,00 PLN

475,00 PLN

625,00 PLN

Świadczenie rekonwalescencyjne (za dzień)

18,75 PLN

23,75 PLN

31,25 PLN

3 500,00 PLN

4 500,00 PLN

6 000,00 PLN

200,00 PLN

200,00 PLN

200,00 PLN

Operacje chirurgiczne

Leczenie specjalistyczne
Karta apteczna

Prywatna opieka medyczna WARIANT I (zakres INTRO) – w ramach poniższych składek za
poszczególne warianty


Dostęp bez limitów wizyt, z 50% zniżką do lekarza rodzinnego, internisty.



Dostęp bez limitów wizyt , z 50% zniżką do lekarzy 16 Specjalizacji (alergolog, chirurg ogólny, urolog, dermatolog, diabetolog,
endokrynolog, gastrolog, ginekolog, kardiolog, neurolog, okulista, ortopeda, otolaryngolog, pulmonolog, reumatolog, nefrolog)



20% zniżki na 89 badań (wymienionych w załączniku zamieszczonym w intranecie Uniwersytetu)



Bezpłatny przegląd stomatologiczny raz w roku



Pozostałe usługi stomatologiczne – 20% rabatu (w placówkach wymienionych w wykazie ubezpieczyciela)



Infolinia – 24 h na dobę

Miesięczna składka

61,00 PLN

73,00 PLN

89,80 PLN

Partner życiowy- osoba nie pozostająca w formalnym związku małżeńskim, niespokrewniona z pracownikiem, z którą pracownik pozostaje we
wspólnym pożyciu (pracownik również nie może być w żadnym związku formalnym), wskazana przez pracownika w deklaracji przystąpienia do
ubezpieczenia.

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE – NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE
Leczenie szpitalne – całodobowy pobyt w szpitalu na terenie Unii Europejskiej, USA, Kanady, Szwajcarii, Norwegii, Japonii oraz
Australii w związku z chorobą lub NW trwający min. 4 kolejne dni.
Pobyt na OIT – pobyt w pomieszczeniu służącym wyłącznie intensywnej opiece medycznej, trwający min. 48 H.
Rekonwalescencja – trwający nieprzerwanie min. 10 dni NOWOŚĆ (dotychczas okres pobytu w szpitalu musiał wynosić min. 14
dni), a maksymalnie 30 dni pobyt na zwolnieniu lekarskim bezpośrednio po pobycie w szpitalu, wydany w związku z tym pobytem
w szpitalu.
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Operacje chirurgiczne – NOWOŚĆ Katalog operacji chirurgicznych uwzględnia 610 operacji podzielonych na 5 klas (zgodnie z
opisem w tabeli z zakresem ubezpieczenia). Stanowi on załącznik do ogólnych warunków ubezpieczenia na wypadek operacji
chirurgicznych.
Dotychczas Katalog Operacji chirurgicznych obejmował 538 operacji podzielone na 3 klasy, z niższymi kwotami do wypłaty.
Ciężkie choroby ubezpieczonego – NOWOŚĆ katalog chorób obejmuje 27 następujących stanów chorobowych: chirurgiczne
leczenie choroby naczyń wieńcowych by-pass lub założenie stentu, utrata słuchu, masywny zator tętnicy płucnej leczony
operacyjnie, niewydolność nerek, nowotwory złośliwe, borelioza, sepsa, tężec, udar mózgu, zatrucie oparami środków chemicznych
w związku z wykonywana pracą, zakażenie wirusem HIV jako powikłanie transfuzji krwi, zawał serca, zgorzel gazowa, utrata
wzroku, oponiak, oparzenia, transplantacja organów, choroba Parkinsona, stwardnienie rozsiane, WZW typu B i C
Dotychczasowy katalog Ciężkich chorób obejmował 8 następujących chorób: zawał serca, udar, nowotwory złośliwe, zabiegi
chirurgiczne na naczyniach wieńcowych by-pass, niewydolność nerek, choroba Creutzfelda-Jacoba, zakażenie wirusem HIV w
związku z wykonywaniem obowiązków służbowych i w związku z transfuzją krwi.
Indywidualna kontynuacja ubezpieczenia – po odejściu z pracy na Uniwersytecie Pracownikom oraz członom ich rodziny
przysługuje prawo do indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia. Warunki indywidualnej kontynuacji dostępne są w Dziale Płac i
Stypendiów Uniwersytetu. Do dyspozycji mają Państwo standardowe warunki ubezpieczyciela (jak dotychczas) lub znacznie
korzystniejsza ofertę dla Klientów MENTOR SA - NOWOŚĆ.

NOWOŚĆ Najistotniejsze elementy oferty zmienione w stosunku do dotychczasowych
warunków opisane w Opisie Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ)














Znaczne rozszerzenie katalogu ciężkich chorób oraz wprowadzenie korzystniejszych definicji chorób,
Korzystniejsze definicje zawału serca i udaru oraz innych istotnych zdarzeń ubezpieczeniowych,
Ograniczenie katalogu wyłączenia odpowiedzialnosci ubezpieczyciela w poszczególnych zdarzeniach ubezpieczeniowych,
Rozszerzenie definicji małżonka o partnera życiowego – w zakresie zdarzeń z oferty ubezpieczenia na życie,
Możliwość przystępowania do ubezpieczenia partnera życiowego,
Możliwośc swobodnego wyboru wariantów ubezpieczenia na życie przez uprawnionych członków rodziny,
Podwyższenie świadczeń z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku, z tytułu ciężkiej
choroby ubezpieczonego oraz z tytułu operacji chirurgicznych – szczegółowe porównanie wariantów znajduje się w
intranecie Uniwersytetu,
Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia na życie bez karencji w ciągu 2 miesięcy od uruchomienia Programu,
Możliwośc przystąpienia do ubezpieczenia zdrowotnego bez względu na stan zdrowia,
Ubezpieczenie zdrowotne z szerszym zakresem procedur medycznych w poszczególnych wariantach,
Dostęp do wciąż rosnącej sieci placówek partnerskich PZU – liczącej obecnie ponad 1600 placówek,
REFUNDACJA świadczeń realizownych poza siecią placówek PZU – zgodnie z opisem poniżej,
5 sposobów umówienia wizyty – do wyboru.

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE – najważniejsze informacje
Przedstawiamy Państwu informację o przygotowanym dla Pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego programie
prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego PZU Opieka Medyczna.
Istnieje możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczenia Opieki Medycznej poprzez wykupienie jednego z
poniższych wariantów ubezpieczenia zdrowotnego – bez względu na stan zdrowia.
Ubezpieczenia zdrowotne o zakresie ambulatoryjnym daje poczucie bezpieczeństwa, dzięki zapewnieniu szybkiego
dostępu do usług oferowanych w prywatnych placówkach medycznych – partnerów PZU. Dostęp do lekarzy
specjalistów jest nielimitowany, bez konieczności posiadania skierowania od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
Dodatkowo w ramach wybranego zakresu ubezpieczenia, Klient ma możliwość wykonania w krótkim terminie
podstawowych i specjalistycznych badań diagnostycznych. Ponadto państwa program został wzbogacony o opcję
częściowej refundacji usług.




Naszych Klientów leczymy w ponad 1600 placówkach medycznych w prawie 500 polskich miastach.
Oferujemy opiekę medyczną z szybkim dostępem do lekarzy – 2 dni do lekarzy podstawowej opieki
medycznej, 5 dni do lekarzy specjalistów.
Średni czas oczekiwania na połączenie z naszym konsultantem to zaledwie kilkanaście sekund.
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NOWOŚĆ - REFUNDACJA – dostępna w zakresie STANDARD, KOMFORT i KOMFORT PLUS
Refundacja jest usługą stosowaną w sytuacji, kiedy pracownik chce wykonać badania w placówce medycznej, która
nie współpracuje z PZU. Refundacji podlegają świadczenia, które w ramach posiadanego zakresu oferowane są bezpłatnie.
Świadczenia opisane jako dostępne ze zniżką w danym wariancie są dostępne tylko w placówkach partnerskich PZU.
W celu skorzystania z refundacji:
Pracownik umawia się na wizytę w placówce medycznej spoza sieci PZU.
Po wizycie pobiera z placówki paragon/fakturę za wykonana usługę.
Dostarcza do PZU formularz zgłoszeniowy (dostępny na intranecie Uniwersytetu), paragon/fakturę oraz kopię skierowania na
badanie, a PZU zwraca poniesione koszty. Wysokość kwoty refundacji jest kwotą opisaną w szczegółowym cenniku
refundacyjnym.

CENNIK PAKIETÓW UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO
Po wybraniu jednego z poniższych wariantów dodatkowych składka łączna miesięczna będzie sumą
składek za jeden z trzech pakietów podstawowych – ubezpieczenia na życie oraz wybranego
wariantu ubezpieczenia zdrowotnego

Pakiet
Indywidualny - pracownik

Wariant II
Standard

Wariant III
Komfort

Wariant IV
Komfort Plus

dodatkowo

dodatkowo

dodatkowo

12,00 zł

23,00 zł

36,00 zł

dodatkowo

dodatkowo

dodatkowo

33,75 zł

55,75 zł

81,75 zł

dodatkowo

dodatkowo

dodatkowo

55,50 zł

88,50 zł

127,50 zł

Partnerski – pracownik + 1
członek rodziny (małżonek/
partner życiowy lub dziecko
Rodzinny – pracownik +
małżonek/partner życ. + dzieci
bez względu na liczbę

Dziecko – w ramach ubezpieczenia zdrowotnego można objąć pakietem zdrowotnym dziecko do 18 r.ż. lub
uczące się do 25 r.ż. – jeśli kontynuuje naukę.
Partner życiowy – zgodnie z definicją na str. 4 ninjeszej broszury informacyjnej

Przykłady sposobu wyliczania składki miesięcznej i możliwości doboru ochrony:
1. Pracownik przystępuje do wariantu I ubezpieczenia na życie ze składką 61 zł i wykupuje dla siebie pakiet
zdrowotny Standard za 12 zł – składka łączna miesięczna wynosi 73 zł
2. Pracownik przystępuje do wariantu I ubezpieczenia na życie za 61 zł i dokupuje dla swojej rodziny pakiet
zdrowotny STANDARD za 55,50 zł – składka łączna miesięczna wynosi 116,50 zł
3. Pracownik przystępuje do wariantu II ubezpieczenia na życie za 73 zł, Małżonek Pracownika przystępuje do
wariantu I ubezpieczenia na życie za 61 zł, Pracownik dokupuje dla swojej rodziny pakiet zdrowotny Komfort Plus
za 127,50 zł – składka łączna miesięczna wynosi 261,50 zł
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OPIS PAKIETÓW UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO - Szczegółowy wykaz procedur medycznych dostępnych w
poszczególnych wariantach dostępny jest w intranecie Uniwersytetu
WARIANT II

WARIANT III

WARIANT IV

STANDARD

KOMFORT

KOMFORT PLUS

Infolinia Medyczna
Rezerwacja wizyt lekarskich i innych
świadczeń medycznych

Tak

Tak

Tak

Podstawowa opieka lekarska – bez
limitów wizyt
Dostęp do lekarza rodzinnego, internisty,
pediatry

Nie

Tak

Tak

ZAKRES ŚWIADCZEŃ

Bezpłatnie

Bezpłatnie
16 Specjalizacji

Specjalistyczna opieka
lekarska – bez limitów wizyt
Do lekarzy wymienionych
specjalności

Opieka specjalistyczna psychiatry i
psychologa
Testy i badania diagnostyczne
- laboratoryjne,
- radiologiczne,
- ultrasonograficzne
- obrazowe,
- czynnościowe

alergolog,
chirurg ogólny,
urolog,
dermatolog,
diabetolog,
endokrynolog,
gastrolog,
ginekolog,
kardiolog,
neurolog,
okulista,
ortopeda,
otolaryngolog,
pulmonolog,
reumatolog,
nefrolog

Nie

49 bezpłatnych badań,
63 ze zniżką 15%

Bezpłatnie

26 Specjalizacji

22 Specjalizacje

alergolog,
anestezjolog,
audiolog,
chirurg ogólny,
chirurg onkolog,
urolog,
dermatolog,
diabetolog,
endokrynolog,
gastrolog,
ginekolog,
hematolog,
hepatolog,
kardiolog,
nefrolog,
neurolog,
okulista,
onkolog,
ortopeda,
otolaryngolog,
pulmonolog,
reumatolog,
lekarz chorób
zakaźnych,
neurochirurg,
radiolog,
wenerolog

alergolog,
anestezjolog,
audiolog,
chirurg ogólny,
chirurg onkolog,
urolog,
dermatolog,
diabetolog,
endokrynolog,
gastrolog,
ginekolog,
hematolog,
hepatolog,
kardiolog,
nefrolog,
neurolog,
okulista,
onkolog,
ortopeda,
otolaryngolog,
pulmonolog,
reumatolog.

Nie
Bezpłatnie
60 bezpłatnych badań,
15% zniżki na
60 badań

Tak

311 bezpłatnych badań

Wizyty domowe

Nie

Tak - 2 x w roku

Tak - 4 x w roku

Szczepienie ochronne

Nie

Tak

Tak

20% zniżki

20% zniżki

20% zniżki

Tak

Tak

Tak

Tak- Zgodnie z cennikiem
refundacyjnym

Tak- Zgodnie z cennikiem
refundacyjnym

Tak- Zgodnie z cennikiem
refundacyjnym

Stomatologia zachowawcza, estetyka
stomatologiczna
Przegląd stomatologiczny 1 raz w roku
Refundacja kosztów usług
medycznych
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UBEZPIECZENIE GRUPOWE NA ŻYCIE PZU

UMAWIANIE WIZYT
Na wizytę u lekarza umawiamy za pośrednictwem:

Informacje na temat programu:
Pracownicy Działu Płac i Stypendiów Uniwersytetu Przyrodniczego
PZU Życie SA – Marek Furmański – tel. 61 308 32 30, e-mail: mfurmanski@pzu.pl
Anna Łokaj-Kowalak – tel. 61 308 32 29 e-mail:alokaj@pzu.pl
MENTOR SA –

Radosław Mielczarek – tel. 56 669 32 21, e-mail: radoslaw.mielczarek@mentor.pl,
Anna Józefczyk – tel. 22 654 12 50, e-mail: anna.jozefczyk@mentor.pl

Niniejsza ulotka nie stanowi podstawy do określania zobowiązań z tytułu Umowy grupowego ubezpieczenia na życie. Zadaniem
ulotki jest przedstawienie warunków programu w sposób przystępny i skrótowy, w związku z czym niezbędne jest stosowanie
uogólnień i podawanie tylko najbardziej istotnych informacji. Pełna treść Umowy grupowego ubezpieczenia na życie (w tym Ogólne
Warunki Ubezpieczenia, polisa) dostępna jest u Pracodawcy.
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