
   
 

    
  

 
Szanowni Państwo 

 

Miło nam poinformować, że BANK SPÓŁDZIELCZY W KROTOSZYNIE wraz z PZU ŻYCIE SA przygotowali dla Państwa specjalną ofertę 

grupowego ubezpieczenia na życie oraz Ubezpieczenia Opieka Medyczna z bezpłatnym dostępem do lekarzy specjalistów. 
Ubezpieczenie to charakteryzuje się bardzo szeroką ochroną ubezpieczeniową, co zapewni Wam oraz Waszym najbliższym poczucie 

bezpieczeństwa i spokoju w trudnych sytuacjach życiowych. W chwilach, kiedy potrzebujecie pomocy ubezpieczenie zapewni 

szybkie i solidne wsparcie finansowe oraz szybki dostęp do lekarzy specjalistów. 
 

DO UBEZPIECZENIA MOGĄ PRZYSTĄPIĆ OSOBY, KTÓRE POSIADAJĄ KONTO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KROTOSZYNIE: 

• osoby, które nie posiadają ubezpieczenia na życie - właściciele, współwłaściciele i pełnomocnicy konta w Banku Spółdzielczym 

w Krotoszynie oraz ich małżonkowie i pełnoletnie dzieci (wszyscy wymienieni w wieku od 18 do 69 roku życia) 

• osoby które chcą przystąpić do programu z dostępem do lekarzy od 16-25 specjalistów - właściciele, współwłaściciele  

i pełnomocnicy konta w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie oraz ich małżonkowie i pełnoletnie dzieci (wszyscy wymienieni  

w wieku od 0 do 69 roku życia) 

• osoby, które posiadają ubezpieczenie indywidualnie kontynuowane 

• osoby, które z różnych powodów przerwały opłacanie ubezpieczenia na życie 

• osoby, które w zakładzie pracy posiadają ubezpieczenie, a chciałyby posiadać dodatkową polisę na życie 

• wszystkie ww. osoby muszą posiadać/założyć konto w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie (lub w Oddziałach/Filiach Banku) 

• do ubezpieczenia może przystąpić osoba w wieku 18-69 roku życia, która nie przebywa na zwolnieniu lekarskim, w szpitalu, 

hospicjum, placówce dla przewlekle chorych lub nie jest uznany za niezdolnego do pracy lub niezdolnego do odbycia służby 

wojskowej orzeczeniem właściwego organu według przepisów o ubezpieczeniu społecznym lub zaopatrzeniu społecznym  

za wyjątkiem osób, które są obecnie ubezpieczone) 
 

CO ZROBIĆ, ABY PRZYSTĄPIĆ DO UBEZPIECZENIA: 

ABY PRZYSTĄPIĆ DO UBEZPIECZENIA NALEŻY ZGŁOSIĆ SIĘ DO PLACÓWEK BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KROTOSZYNIE W CELU PODPISANIA DEKLARACJI 

DO JEDNEGO Z DWÓCH WARIANTÓW UBEZPIECZENIA 

• Oddział w KROTOSZYNIE ul. Piastowska 14 

• Oddział w KOBYLINIE Al. Powst. Wlkp. 39 

• Oddział w SULMIERZYCACH Al. Klonowicza 13 

• Oddział w ZDUNACH Rynek 19 

• Filia w KROTOSZYNIE os. Korczaka 3 

• Filia w KROTOSZYNIE ul. Szosa Benicka 20 

• Filia w KROTOSZYNIE ul. Ceglarska 1a 
 

ZALETY PRZYSTĄPIENIA DO NOWEGO PROGRAMU UBEZPIECZENIOWEGO: 

• szeroki zakres ochrony 

• szybki dostęp do lekarzy w ciągu 2-5 dni roboczych 

• dostęp do lekarzy specjalistów - bez limitów 

• dostęp do lekarzy specjalistów - bez żadnych skierowań  

• dostępem do lekarzy specjalistów w placówkach, które mają podpisane umowy z PZU (np. CER-MEDIC, KOL-MED, wykaz 
placówek na stronie www.pzu.pl) 

• szybka wypłata świadczenia (zgłoszenie świadczenia przez Internet) 

• zabezpieczenie rodziny przed kłopotami finansowymi w sytuacjach trudnych 

• zapewnienie ochrony na całym świecie przez 24 godziny, oraz konsultacja zagraniczna choroby 

• świadczenie jest wolne od podatku dochodowego i spadkowego 

• zawarcie umowy nie wymaga badań lekarskich 

• możliwość indywidualnej kontynuacji 

• zakup antybiotyków za cenę 20 % ceny leku (zniżka 80%, które pokrywa PZU Życie SA) 
 

DODATKOWO PYTANIA I WĄTPLIWOŚCI MOŻNA KIEROWAĆ DO PZU ŻYCIE SA: 

• Starszy Menadżer Ds. Sprzedaży Korporacyjnej Krzysztof Kula tel. 607 688 786 
 

CO ZROBIĆ, GDY WYSTĄPI ZDARZENIE OBJĘTE ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PZU ŻYCIE SA: 

• należy złożyć wniosek o wypłatę świadczenia przez Internet (lub w Oddziale PZU) 

• na stronie www.pzu.pl znajdziecie Państwo internetowy formularz zgłoszenia roszczenia - wystarczy kliknąć przycisk „Zgłoś 

szkodę lub roszczenie” 

• do zgłoszenia roszczenia wymagana jest znajomość nr polisy - dla poszczególnych składek, nr telefonu komórkowego osoby 

zgłaszającej roszczenie, adres mailowy osoby zgłaszającej roszczenie, niezbędne dokumenty potwierdzające wystąpienie 

roszczenia (wykaz również na stronie internetowej www.pzu.pl) 

• w celu umówienia wizyty tel. 801 405 905 lub strona internetowa www.pzu.pl 



 

 

 

 

Zdarzenie losowe 
Świadczenia w zł 

Karencje* 
I wariant II wariant 

1. Śmierć ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego** 60 000 zł 60 000 zł brak 

2. Śmierć ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku** 36 000 zł 36 000 zł brak 

3. Śmierć naturalna ubezpieczonego (w tym zawał serca i wylew krwi do mózgu – krwotok 
śródmózgowy) 18 000 zł 18 000 zł 6 miesięcy 

4. Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku (świadczenie za każdy 1 % 
uszczerbku) 240 zł 240 zł brak 

5. Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku (świadczenie za 100 % 
uszczerbku na zdrowiu) 24 000 zł 24 000 zł brak 

6. Śmierć współmałżonka 6 000 zł 6 000 zł 6 miesięcy 

7. Śmierć współmałżonka w wyniku nieszczęśliwego wypadku** 6 000 zł 6 000 zł brak 

8. Śmierć dziecka – do 25 roku życia 1 900 zł 2 200 zł 6 miesięcy 

9. Urodzenie martwego dziecka 1 500 zł 1 600 zł 6 miesięcy 

10. Śmierć rodziców ubezpieczonego 1 250 zł 1 350 zł 6 miesięcy 

11. Śmierć rodziców współmałżonka 1 250 zł 1 350 zł 6 miesięcy 

12. Urodzenie dziecka 750 zł 800 zł 9 miesięcy 
13. Osierocenie dziecka na skutek śmierci ubezpieczonego - do 18 roku życia, uczące się do  
25 roku życia, bez względu na wiek, w razie całkowitej niezdolności do pracy 2 450 zł 2 500 zł 6 miesięcy 

14. Leczenie szpitalne - za każdy dzień pobytu w szpitalu / min. 4 dni /: 
a) w okresie pierwszych 14 dni, jeżeli pobyt był spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem, 63 zł 65 zł brak 

b) za okres powyżej 14 dni, jeżeli pobyt był spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem -  
za okres, jeżeli pobyt w szpitalu był spowodowany chorobą 31,50 zł 32,50 zł  

15. Ciężkie choroby***: anemia aplastyczna, bąblowiec mózgu, by-pass’y,  
choroba Creutzfelda-Jakoba, masywny zator tętnicy płucnej, niewydolność nerek,  
nowotwór złośliwy, odkleszczowe zapalenie mózgu, ropień mózgu, sepsa, tężec, udar, 
wścieklizna, zakażenie wirusem HIV zgodnie z OWU, zawał serca, zgorzel gazowa 

2 600 zł 2 600 zł 90 dni 

16. Operacje chirurgiczne**** - odpowiedzialność za ponad 540 operacji: NIE TAK  

m.in.: operacje na otwartym sercu, przeszczep organów wewnętrznych: I klasa x 1 250 zł 180 dni 

m.in.: otwarte złamanie kości: II klasa x 750 zł 180 dni 

m.in.: operacje endoskopowe, wycięcie migdałów: III klasa x 250 zł 180 dni 

17. MEDYCZNY EKSPERT DOMOWY Ubezpieczonego - zgodnie z O.W.U.: 
1.Zagraniczna Konsultacja Medyczna - wydanie opinii i diagnoza choroby za granicą 

2.Prywatna Opieka Domowa: np. opieka pielęgniarki, transport medyczny, dostarczenie leków 

3.Pomoc w Planowaniu Leczenia: np. umówienie wizyty u lekarza 

4.Całodobowy Serwis Medyczny: o szpitalach, aptekach, przychodniach, lekach 

TAK TAK 30 dni 

Składka miesięczna 45,76 zł 50,25 zł x 

Ubezpieczenie OPIEKA MEDYCZNA  

DOSTĘP DO LEKARZY OD 16 DO 25 SPECJALIZACJI 

SKŁADKA DODATKOWA DO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE: 27,50 zł lub 55,30 zł 

TAK TAK brak 

Składka miesięczna z Ubezpieczeniem OPIEKA MEDYCZNA 73,26 zł/101,06 zł 77,75 zł/105,55 zł x 

 

*  Karencje zniesione w przypadku zdarzeń losowych spowodowanych nieszczęśliwym wypadkiem oraz gdy poprzednie ubezpieczenie posiadacza rachunku było ubezpieczeniem 
grupowym w PZU ŻYCIE SA i posiadało taki sam zakres ubezpieczenia (przy zachowaniu ciągłości opłaty składki). 

**  Podana wysokość świadczeń za zgon jest wartością skumulowaną. 
***  Ciężka choroba ubezpieczonego - świadczenie zostanie wypłacone świadczenie wyłącznie z tytułu wystąpienia jednej z wymienionych chorób. 
****  Operacje Chirurgiczne - w przypadku przeprowadzenia zabiegu, który znajduje się w odpowiedniej klasie na wykazie operacji znajdującego się w O.W.U. PZU Życie SA. 
 


