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Grupowe ubezpieczenie na życie i zdrowie dla pracowników  
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz członków ich rodzin 

 
 

Szanowni Państwo,  
 

Przekazujemy opis nowej oferty grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie dla pracowników 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz członków ich rodzin, która wejdzie w życie 1 grudnia 2022 roku, 

na okres 24 miesięcy. Ofertę PZU Życie SA wyłoniono w drodze postępowania przetargowego, w ramach którego 

biegłym był broker ubezpieczeniowy Mentor S.A. 
 

Program składa się z dwóch części: I. Grupowego ubezpieczenia na życie z opieką medyczną w Wariancie 

INTRO oraz II. Grupowego ubezpieczenia zdrowotnego. 

Ubezpieczenie adresowane jest do pracowników Uniwersytetu oraz ich małżonków, partnerów życiowych 

i pełnoletnich dzieci do 69 roku życia i obejmuje ochroną ubezpieczeniową wszystkich przyjętych do 

ubezpieczenia do końca trwania umowy. Ograniczenie wiekowe nie dotyczy uprawnionych, którzy byli objęci,       

w okresie co najmniej sześciu miesięcy przed podpisaniem umowy, grupowym ubezpieczeniem na życie 

funkcjonującym na Uniwersytecie. 
 

Biorąc pod uwagę fakt trudnej sytuacji zdrowotnej naszego społeczeństwa, zwiększonej liczby zgonów, 

zachorowań i hospitalizacji, uważamy złożoną ofertę za atrakcyjną. W nowej propozycji podniesiono wysokość 

świadczeń oraz rozszerzono katalog poważnych chorób objętych ubezpieczeniem. W szczególności zwiększono 

świadczenie z tytułu zachorowania ubezpieczonego na nowotwór złośliwy. Zwracamy również uwagę na wzrost 

świadczeń z tytułu Pobytu ubezpieczonego w szpitalu wskutek choroby oraz świadczenia realizowanego                    

w przypadku przeprowadzenia u ubezpieczonego Leczenia specjalistycznego.  
 

Informujemy również Państwa, iż w ofercie Grupowego ubezpieczenia zdrowotnego znacznie poszerzyliśmy 

zakresy dostępnych badań diagnostycznych w Wariantach Komfort (Wariant III) i Komfort Plus (Wariant IV). 
 

Zapraszamy do uczestnictwa. 
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Grupowe ubezpieczenie na życie z opieką medyczną INTRO  
 

Oferta zawiera 3 Warianty ubezpieczenia do wyboru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Lp. Zakres ubezpieczenia 
Wysokość świadczenia 

Wariant I Wariant II Wariant III 

1 Śmierć ubezpieczonego 44.000 56.500 70.300 

2 Śmierć ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku  75.020 95.060 125.020 

3 Śmierć ubezpieczonego w wypadku przy pracy 112.530 142.520 187.530 

4 Śmierć ubezpieczonego w wypadku komunikacyjnym  130.020 165.060 220.020 

5 Śmierć ubezpieczonego w wypadku komunikacyjnym w czasie pracy  167.530 212.660 282.530 

6 Śmierć  ubezpieczonego w skutek zawału serca lub udaru   57.200 73.360 93.100 

7 Śmierć małżonka/partnera 11.330 14.280 19.000 

8 Śmierć  małżonka/partnera w wyniku nieszczęśliwego wypadku  22.660 28.560 38.000 

9 Śmierć rodziców ubezpieczonego/rodziców małżonka/partnera ubezpieczonego 1.700 2.154 2.834 

10 Śmierć  dziecka  2.300 2.914 3.834 

11 Urodzenie martwego dziecka 2.400 3.040 4.000 

12 Osierocenie dziecka  2.800 3.547 4.667 

13 Trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem  
(świadczenie za 1% trwałego uszczerbku) 

352 448 570 

14 Trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowanego zawałem serca lub udarem  
(świadczenie za 1% trwałego uszczerbku) 

300 380 500 

15 Urodzenie dziecka  1.200 1.520 2.000 

16 Poważne zachorowania ubezpieczonego 6 000 8 000 10 000 

17 Zachorowanie ubezpieczonego na Nowotwór złośliwy – (świadczenie łączne z  

opcją Poważne zachorowanie ubezpieczonego) 
8 000 10 000 12 000 

18 

Operacje chirurgiczne:  

Wysokość świadczenia uzależniona od klasy operacji: Klasa I/Klasa II/Klasa 

III/Klasa IV/Klasa V 

9 600/4 800/ 
2 880/960/ 

480 

9 600/4 800/ 
2 880/960/ 

480 

9 600/           
4 800/ 

2 880/960/ 
480 

19 Pobyt ubezpieczonego w szpitalu wskutek choroby – za każdy dzień pobytu 45 55 70 

20 Pobyt ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku  –  za każdy 
dzień pobytu do 14 dnia/od 15 dnia 

157,50/45 192,50/55 245/70 

21 Pobyt ubezpieczonego w szpitalu wskutek wypadku przy pracy  - za każdy dzień 
pobytu do 14 dnia/od 15 dnia 

202,50/45 247,50/55 315/70 

22 Pobyt ubezpieczonego w szpitalu wskutek  wypadku komunikacyjnego – za 
każdy dzień pobytu do 14 dnia/od 15 dnia 

247,50/45 302,50/55 385/70 

23 Pobyt ubezpieczonego w szpitalu wskutek wypadku komunikacyjnego przy 
pracy – świadczenie za każdy dzień pobytu do 14 dnia/od 15 dnia 

292,50/45 357,50/55 455/70 

24 Pobyt ubezpieczonego w szpitalu wskutek zawału serca lub udaru mózgu – 
świadczenie za każdy dzień pobytu do 14 dnia/od 15 dnia 

180/45 220/55 280/70 

25 Pobyt ubezpieczonego w szpitalu na OIOM (jednorazowe świadczenie za pobyt) 450 550 700 

26 Pobyt ubezpieczonego na rekonwalescencji poszpitalnej (świadczenie za każdy 
dzień zwolnienia lekarskiego - max. za 30 dni) 

22,50 27,50 35,00 

27 Karta apteczna – z limitem: 200 200 200 

28 Leczenie specjalistyczne 5 500 6 500 8 000 

 29 
Opieka medyczna w Wariancie INTRO   

– m.in. umożliwia dostęp do prywatnych wizyt lekarskich z 50% zniżką 
TAK TAK TAK 

Składka ubezpieczeniowa na jednego pracownika 70 zł 82 zł 98 zł 
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Wyjaśnienie istotnych pojęć zawartych w Tabeli na str. 2 
Partner życiowy 
(dotyczy pkt. 7,8 i 9 Tabeli) 

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. 

Poważne zachorowania 
ubezpieczonego 
(dotyczy pkt. 16 i 17 Tabeli) 
 

 

 

Zdiagnozowany stan chorobowy lub zabieg medyczny objęty odpowiedzialnością Ubezpieczyciela, 
zdefiniowany w OWU.  
Przedstawiamy katalog 38 Poważnych zachorowań objętych Programem 

1. Anemia aplastyczna,  
2. Bąblowiec mózgu,  
3. Chirurgiczne leczenie choroby naczyń 

wieńcowych by-pass lub założenie stentu,  
4. Choroba Creutzfeldta-Jakoba,  
5. Utrata słuchu,  
6. Zator tętnicy płucnej,  
7. Przewlekła niewydolność nerek, 
8. Nowotwór złośliwy – świadczenie 

podwyższone (patrz Tabela) 
9. Neuroborelioza,  
10. Sepsa (posocznica),  
11. Tężec,  
12. Udar mózgu z trwałym ubytkiem 

neurologicznym,  
13. Zatrucie oparami środków chemicznych w 

związku z wykonywaną pracą, 
14. Zakażenie wirusem HIV w wyniku transfuzji,  
15. Zakażenie wirusem HIV zawodowe, 
16. Zawał serca,  
17. Zgorzel gazowa,  
18. Utrata wzroku, 

19. Niezłośliwy guz mózgu,  
20. Oparzenia,  
21. Transplantacja organów,  
22. Choroba Parkinsona,  
23. Stwardnienie rozsiane,  
24. WZW typu B i C,  
25. Kleszczowe zapalenie mózgu,  
26. Ropień mózgu,  
27. Wścieklizna,  
28. Chirurgiczne leczenie choroby aorty brzusznej, 
29. Chirurgiczne leczenie choroby aorty piersiowej, 
30. Gruźlica,  
31. Schyłkowa niewydolność wątroby,  
32. Utrata kończyny,  
33. Chirurgiczne leczenie zastawkowej wady serca, 
34. Choroba neuronu ruchowego (stwardnienie 

zanikowe boczne),  
35. Choroba Huntingtona,  
36. Bakteryjne zapalenie mózgu lub opon mózgowo-

rdzeniowych,  
37. Zakażona martwica trzustki, 
38. Bakteryjne zapalenie wsierdzia 

Operacje chirurgiczne 
(dotyczy pkt. 18 w Tabeli) 
 
 

Operacje chirurgiczne wykonywane metodą endoskopową, zamkniętą oraz otwartą wymienione w 
katalogu operacji chirurgicznych PZU Życie SA, wykonane w placówce medycznej na terytorium RP przez 
lekarza o specjalności zabiegowej, w znieczuleniu ogólnym, przewodowym lub miejscowym, niezbędnym 
z medycznego punktu widzenia w celu wyleczenia lub zmniejszenia objawów choroby lub urazu, w czasie 
trwania odpowiedzialności w stosunku do danego ubezpieczonego.  

Pobyt ubezpieczonego w 
szpitalu 
(dotyczy pkt. 19-25 w Tabeli) 

Pobyt w szpitalu – całodobowy pobyt ubezpieczonego w szpitalu na terytorium Unii Europejskiej, Wielkiej 
Brytanii, USA, Kanady, Szwajcarii, Norwegii, Japonii oraz Australii w celu leczenia, spowodowany chorobą 
lub nieszczęśliwym wypadkiem, trwający nieprzerwanie dłużej niż 2 dni. 
Maksymalny okres pobytu w szpitalu w roku polisowym wynosi 90 dni. 

Rekonwalescencja po pobycie 
w szpitalu 
(dotyczy pkt. 26  w Tabeli) 

Przez Rekonwalescencję należy rozumieć trwający nieprzerwanie maksymalnie 30 dni – bezpośrednio po 
pobycie w szpitalu trwającym co najmniej 10 dni – pobyt Ubezpieczonego na zwolnieniu lekarskim 
wydanym przez oddział szpitala, na którym ubezpieczony przebywał. 

Karta apteczna  
(dot. pkt. 27 w Tabeli) 

Dodatkowe świadczenie z tytułu Pobytu ubezpieczonego w szpitalu, objętego odpowiedzialnością PZU 
Życie SA, w formie Karty aptecznej. Na podstawie Karty ubezpieczonemu przysługuje prawo do odbioru 
produktów w sieci aptek współpracujących z PZU Życie S.A., do określonego w ofercie limitu - 200 zł. 

Leczenie specjalistyczne  
(dotyczy pkt.  28 w Tabeli) 

Świadczenie w przypadku przeprowadzenia u ubezpieczonego, po raz pierwszy w okresie 
odpowiedzialności Ubezpieczyciela, specjalistycznego leczenia w zakresie tj.: ablacji, chemioterapii, 
dializoterapii, radioterapii, radioterapii Gamma Knife lub Cyber Knife, terapii interferonowej, terapii 
radiojodem nienowotworowych chorób tarczycy, wszczepienia kardiowertera-defibrylatora, 
wszczepienia stymulatora serca (rozrusznika), wszczepienia stymulatora resynchronizującego. 

Prywatna opieka medyczna – 
Wariant I Zakres INTRO 
(dotyczy pkt. 29 w Tabeli) 
 

Umawianie za pomocą 
Infolinii medycznej PZU 

801 405 905 
 

Zakres Wariantu I INTRO obejmuje: 

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

• Dostęp bez limitu 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 87 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). 
 
Szczegółowy zakres świadczeń w Załączniku dostępnym na intranecie Uniwersytetu 
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Zasady dotyczące stosowanych karencji 
 

Karencje dla pracowników 
1. Osoby będące pracownikami Ubezpieczającego, w dniu uruchomienia umowy ubezpieczenia, które przystąpią do 

ubezpieczenia w ciągu 3. miesięcy od daty początku ubezpieczenia, nie będą miały karencji w pełnym zakresie oferty.   
2. Karencji nie stosuje się również w stosunku do osób zatrudnionych w trakcie trwania umowy ubezpieczenia, które 

przystąpią do ubezpieczenia grupowego w okresie 3. miesięcy od daty zatrudnienia. 
3. W pozostałych przypadkach zastosowanie mają zapisy OWU Ubezpieczyciela dotyczące okresów karencji tj: 

- Poważne zachorowania ubezpieczonego - 90 dni, 
- Operacje chirurgiczne w wyniku choroby – 180 dni, 
- Leczenie specjalistyczne – 180 dni, 
- Pobyt ubezpieczonego w szpitalu w wyniku choroby – max. 30 dni. 

 

Karencje dla członków rodzin pracowników (małżonków i pełnoletnich dzieci) 
1. W stosunku do członków rodzin pracownika, którzy przystąpią do ubezpieczenia w ciągu 3. miesięcy od daty początku 

ubezpieczenia, nie będą miały zastosowania okresy karencji w pełnym zakresie oferty. 
2. Karencje nie będą miały zastosowania również w stosunku do ww. członków rodziny, którzy przystąpią do ubezpieczenia 

w trakcie trwania umowy ubezpieczenia w okresie 3 miesięcy od daty zatrudnienia pracownika, od daty zawarcia 
związku małżeńskiego oraz od ukończenia przez dziecko 18-go roku życia. 

3. W pozostałych przypadkach zastosowanie mają zapisy OWU Ubezpieczyciela dotyczące okresów karencji, z niżej 
wskazanymi ograniczeniami. 

- Poważne zachorowania ubezpieczonego max. 90 dni, 
- Operacje chirurgiczne – max. 180 dni, 
- Leczenie specjalistyczne – max. 180 dni, 
- Pobyt ubezpieczonego w szpitalu – max. 30 dni. 

 

Karencje dla partnerów życiowych 
Zastosowanie mają okresy karencji zgodnie z OWU Ubezpieczyciela, z tym że do karencji zaliczany jest staż partnera  w 
dotychczasowym ubezpieczeniu grupowym funkcjonującym u Ubezpieczającego. 
 

Karencji nie stosuje się również w przypadku zdarzeń będących następstwami nieszczęśliwych wypadków. 
 
 
 

Wypłata świadczeń 
 

Świadczenia wypłacone są na wskazane konto bankowe za pośrednictwem sieci placówek PZU na terenie kraju lub strony 
internetowej www.pzu.pl (Zgłoszenie szkody) , aplikacji mojePZU. 

 

 

 
 

http://www.pzu.pl/
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Grupowe ubezpieczenie zdrowotne 
 

Ubezpieczenie gwarantuje Państwu szybki i nielimitowany dostęp do lekarzy specjalistów bez konieczności 

posiadania skierowania od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. W ramach wybranego zakresu ubezpieczenia, 

ubezpieczony ma możliwość wykonania w krótkim terminie podstawowych i specjalistycznych badań 

diagnostycznych, zabiegów ambulatoryjnych oraz szczepień przeciwko grypie. Do ubezpieczenia mogą przystąpić 

pracownicy oraz ich małżonkowie, partnerzy życiowi do 69 roku życia oraz dzieci do 25 roku życia. 
 

• Do dyspozycji ubezpieczonych jest kilkadziesiąt placówek medycznych w Poznaniu oraz ponad 2.000 placówek    

w całej Polsce, 

• PZU Życie SA gwarantuje szybki dostęp do wizyt lekarskich – 2 dni do lekarzy podstawowej opieki medycznej 

(internista, pediatra) oraz 7 dni roboczych do lekarzy specjalistów. W sytuacji wskazania przez Uprawnionego 

preferencji dotyczącej konkretnej lokalizacji placówki medycznej, terminu konsultacji lekarskiej lub lekarza                

z imienia i nazwiska - gwarancje czasu oczekiwania, wymienione powyżej, nie będą Wykonawcę obowiązywały. 

• Refundacja świadczeń 

Ubezpieczony może umówić się na wizytę w dowolnej placówce medycznej, pobrać fakturę za wykonana usługę, 

a następnie dostarczyć ją wraz z formularzem zgłoszeniowym do Ubezpieczyciela. W takiej sytuacji jest 

uprawniony do otrzymania zwrotu wydatków zgodnie z posiadanym Wariantem zakresowym oraz Cennikiem 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 medycznych PZU. 

• Szczegółowy wykaz procedur medycznych dostępny jest w Załącznikach na intranecie Uniwersytetu. 

 
Oferta zawiera 3 Warianty ubezpieczenia zdrowotnego do wyboru 

ZAKRES ŚWIADCZEŃ WARIANT II STANDARD WARIANT III KOMFORT WARIANT IV KOMFORT PLUS 

Rezerwacja wizyt lekarskich 

Infolinia Medyczna 801 405 905 , formularz umówienia wizyty na pzu.pl, aplikacja mobilna MojePZU 

Podstawowa opieka lekarska 
bez limitów wizyt, bezpłatnie. 

Nie 
lekarz rodzinny, internista, 

pediatra 
lekarz rodzinny, internista, pediatra 

Specjalistyczna opieka lekarska – 
bez limitów wizyt, bezpłatnie. 
Do lekarzy wymienionych 
specjalności 

16 Specjalizacji 
alergolog, chirurg ogólny, 

urolog, dermatolog, 
diabetolog, 

endokrynolog, 
gastrolog, ginekolog, 
kardiolog, neurolog, 
okulista, ortopeda, 

otolaryngolog, 
pulmonolog, 

reumatolog, nefrolog 

22 Specjalizacje 
alergolog, anestezjolog, 

audiolog, chirurg ogólny, 
chirurg onkolog, pulmonolog, 

dermatolog, diabetolog, 
endokrynolog, gastrolog, 

ginekolog, hematolog, 
hepatolog, kardiolog, urolog,  
okulista, onkolog, reumatolog 

nefrolog, neurolog,  
ortopeda, otolaryngolog 

26 Specjalizacji 
alergolog, anestezjolog, radiolog 
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, wenerolog 
 

Opieka specjalistyczna psychiatry  Nie Nie 4 wizyty w roku 

Zabiegi ambulatoryjne Tak Tak Tak 

Testy i badania diagnostyczne: 
laboratoryjne, radiologiczne, 
ultrasonograficzne, obrazowe, 
czynnościowe 

24 bezpłatne badania, 
65 badań ze zniżką 15% 

 

Szczegółowy zakres 
badań w załączniku 

131 bezpłatnych badań, 
63 badania ze zniżką 15%  

 

Szczegółowy zakres badań  
w załączniku 

210 bezpłatnych badań 
 

Szczegółowy zakres badań w 
załączniku 

Wizyty domowe Nie Tak - 2 x w roku Tak - 4 x w roku 

Szczepienie przeciwko grypie, 
anatoksyna przeciw tężcowi 

Nie Tak Tak 

Stomatologia zachowawcza, 
estetyka stomatologiczna 

20% zniżki 20% zniżki 20% zniżki 

Przegląd stomatologiczny Tak – 1 x w roku Tak – 1 x w roku Tak – 1 x w roku 
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SKŁADKI ZA WARIANTY UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO 
 

1. Dla osób, które nabywają również Grupowe ubezpieczenia na życie z Wariantem INTRO: 

Pakiet Wariant II Standard Wariant III Komfort Wariant IV Komfort Plus 

Indywidualny - pracownik Dodatkowo 19,15 zł Dodatkowo 57,65 zł Dodatkowo 118,85 zł 

Partnerski – pracownik + 1 członek rodziny 
(małżonek/ partner życiowy lub dziecko) 

Dodatkowo 48,05 zł Dodatkowo 125,05 zł Dodatkowo 247,45 zł 

Rodzinny – pracownik + małżonek/partner 
życiowy + dzieci do 25 roku życia 

Dodatkowo 76,95 zł Dodatkowo 192,45 zł Dodatkowo 376,05 zł 

 

 

2. Dla osób zainteresowanych wyłącznie ubezpieczeniem zdrowotnym (bez ubezpieczenia na życie z INTRO) 

Pakiet Wariant II Standard Wariant III Komfort Wariant IV Komfort Plus 

Indywidualny - pracownik 29,15 zł 67,65 zł 128,85 zł 

Partnerski – pracownik + 1 członek rodziny 
(małżonek/ partner życiowy lub dziecko) 

58,05 zł 135,05 zł 257,45 zł 

Rodzinny – pracownik + małżonek/partner 
życiowy + dzieci do 25 roku życia 

86,95 zł 202,45 zł 386,05 zł 

 

 

Możliwość zmiany Wariantu ubezpieczenia oraz Pakietu 
 

Ubezpieczonym przysługuje możliwość zmiany wybranego Wariantu ubezpieczenia w jednakowym dla wszystkich 

Ubezpieczonych wyznaczonym terminie. przypadającym w rocznicę polisy, natomiast zmiany Pakietów byłyby 

możliwe w następujących terminach: 

a) zmiana Pakietu z niższego na wyższy np. z Indywidualnego na Partnerski lub Rodzinny będzie możliwa w 

dowolnym terminie i dostępem do wyższego pakietu z pierwszym dniem kolejnego miesiąca, 

b) zmiana Pakietu z wyższego na niższy możliwa jest wyłącznie w rocznicę polisy i dostępem do niższego pakietu 

z pierwszym dniem kolejnego miesiąca. 

 

Uwaga! Oferta ubezpieczenia zdrowotnego zostanie uruchomiona jeśli przystąpi do niej łącznie 10% osób 

zatrudnionych na Uniwersytecie. 

 

 

Informacje w sprawie ubezpieczenia 
 

• Informacji na temat programu udzielają pracownicy Działu Płac i Stypendiów UPP 

• Mentor S.A. – Radosław Mielczarek (56) 669 32 21  

• PZU Życie S.A. – Anna Łokaj Kowalak (61) 308 32 29 

 
 
 
 
 
 
Niniejsza ulotka nie stanowi podstawy do określania zobowiązań z tytułu umowy ubezpieczenia. Pełna treść umowy (OPZ, ogólne warunki 
ubezpieczenia, ogólne warunki umów dodatkowych, umowa ubezpieczenia) dostępna jest u Zamawiającego. 
 


