
1. Ciężkie choroby: anemia aplastyczna, bąblowiec mózgu, chirurgiczne leczenie 
choroby naczyń wieńcowych by-pass, choroba Creutzfeldta-Jakoba, masywny 
zator tętnicy płucnej leczony operacyjnie, niewydolność nerek, nowotwór 
złośliwy, odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu, ropień mózgu, sepsa, 
tężec, udar, wścieklizna, zakażenie wirusem HIV w przypadku transfuzji krwi, 
zakażenie wirusem HIV w przypadku wykonywania obowiązków zawodowych, 
zawał serca, zgorzel gazowa, oparzenia, transplantacja organów, utrata wzro-
ku, oponiak, choroba Parkinsona.

2. Leczenie specjalistyczne: zapewnia wypłatę ubezpieczonemu dodatkowego 
świadczenia w przypadku specjalistycznego leczenia w wysokości 100% sumy 
ubezpieczenia, aktualnej w dniu podania pierwszej dawki leku w przypadku 
chemioterapii i terapii interferonowej, podania pierwszej dawki promieniowa-
nia jonizującego, wszczepienia kardiowertera/defibrylatora lub rozrusznika 
serca, wykonania ablacji.

3. Operacje chirurgiczne: wypłata świadczenia po wykonaniu operacji chirur-
gicznych, zgodnie z klasyfikacją zawartą w Wykazie Operacji Chirurgicznych 
(V klas).

4. Trwała niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji: zakres ubezpiecze-
nia obejmuje wystąpienie u ubezpieczonego trwałej i całkowitej niezdolności 
do wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej w dowolnym zawodzie oraz 
do samodzielnej egzystencji, będących rezultatem nieszczęśliwego wypadku 
lub choroby powstałych w okresie odpowiedzialności PZU Życie S.A. Po ukoń-
czeniu przez ubezpieczonego 55 roku życia odpowiedzialność Towarzystwa 
ograniczona jest do niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji powstałej 
wyłącznie w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

5. Odpowiedzialność cywilna: przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzial-
ność cywilna ubezpieczonego na terenie RP, gdy w związku w wykonywaniem 
czynności życia prywatnego, w następstwie czynu niedozwolonego (odpowie-
dzialność cywilna deliktowa) jest on zobowiązany do naprawienia szkody na 
osobie lub szkody rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej.

6. Wariant rodzinny: ubezpieczony członek Stowarzyszenia i jego rodzina 
bez względu na liczbę członków rodziny. Przez członka rodziny rozumie się: 
małżonka lub konkubenta, który nie osiągnął wieku 70 lat, dzieci do lat 25 
pozostające na utrzymaniu członka Stowarzyszenia.

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIEMożliwe opcje dodatkowe 
rozszerzające ubezpieczenie

Karencje

Zabezpiecz 
siebie oraz najbliższych
na wypadek nieoczekiwanych zdarzeń losowych.

Zyskujesz!

 Zabezpieczenie Ciebie i Twojej rodziny na wypadek 
 nieprzewidzianych zdarzeń losowych

 Szeroki zakres ubezpieczenia oraz wysokie sumy ubezpieczenia
 Optymalną składkę miesięczną
 Lepsze warunki niż w indywidualnym ubezpieczeniu na życie

Dla kogo?

 Dla osób pracujących w małych firmach, w których nie ma dostępu  
 do ubezpieczeń grupowych

 Dla osób prowadzących działalność gospodarczą
 Dla osób niepracujących, bez dostępu do grupowego ubezpieczenia  

 na życie
 Dla studentów, rolników
 Dla osób między 18 a 69 rokiem życia, wobec których nie orzeczono  

 niepełnosprawności lub niezdolności do pracy i nie przebywają na L4

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

zgon naturalny ubezpieczonego, 
małżonka ubezpieczonego, dziecka 
ubezpieczonego, rodziców, teściów 
oraz osierocenie dziecka i urodzenie 
martwego dziecka, zgon w wyniku 
zawału lub krwotoku śródmózgowego 
ubezpieczonego

6 miesięcy zgon ubezpieczonego lub mał-
żonka ubezpieczonego będący 
następstwem nieszczęśliwego 
wypadku - odpowiedzialność 
ubezpieczyciela od pierwszego 
dnia ubezpieczenia

dzienne świadczenie szpitalne 3 miesiące leczenie szpitalne ubezpieczo-
nego spowodowane NW - odpo-
wiedzialnośc ubezpieczyciela od 
pierwszego dnia ubezpieczenia

w odniesieniu do porodu lub powikłań 
ciąży

10 miesięcy

ciężkie zachorowanie 3 miesiące

urodzenie się dziecka Ubezpieczo-
nemu

9 miesięcy

operacje chirurgiczne 6 miesięcy operacje chirurgiczne będące 
następstwem NW, który zaist-
niał w okresie tej odpowie-
dzialności - odpowiedzialność 
ubezpieczyciela od pierwszego 
dnia ubezpieczenia

leczenie specjalistyczne 3 miesiące leczenie specjalistyczne będące 
następstwem nieszczęśliwego 
wypadku, który zaistniał w okre-
sie tej odpowiedzialności - odpo-
wiedzialność ubezpieczyciela od 
pierwszego dnia ubezpieczenia

EKSPERT MEDYCZNY ROZSZERZONY 2,99 zł

Ubezpieczenie zapewnia poszerzenie zakresu podstawowego o unikalne 
świadczenia assistance bez konieczności wykonywania badań medycznych przez 
ubezpieczonego i jego dzieci.

  Zagraniczna konsultacja medyczna     

  Prywatna opieka domowa    

  Pomoc w planowaniu leczenia     

  Całodobowy telefoniczny serwis medyczny

UBEZPIECZENIE ASYSTENT W CZASIE UTRATY ZDROWIA 5,82 zł

Dla osób przystępujących do ubezpieczenia bez kontynuacji mają zasto-
sowanie następujące karencje:

OPIEKA MEDYCZNA

Pakiet Standard Komfort Komfort Plus

Indywidualny 39,90 zł 93,50 zł 161,50 zł

Partnerski 79,55 zł 186,75 zł 322,75 zł

Rodzinny 119,20 zł 280,00 zł 484,00 zł

Nieograniczony dostęp do lekarzy specjalistów bez skierowania i kolejek.

Dla osób kontynuujących ubezpieczenie PZU ŻYCIE np. z zakładu pracy 
obowiązują tylko karencje do różnicy sumy i zakresu ubezpieczenia.

Sprawdź szczegóły: www.smsu.com.pl

MATERIAŁ REKLAMOWY
Niniejszy materiał nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 Kodeksu Cywilnego.



standard komfort lux

Zakres ubezpieczenia
Skumulowana wysokość świadczenia przy zajściu zdarzenia

5000 zł 6000 zł 7000 zł 8000 zł 9000 zł 10000 zł 11000 zł 12000 zł 13000 zł 15000 zł 16000 zł

Zgon ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego, powyżej 65 roku życia 600% SU 37 500 zł 45 000 zł 52 500 zł 60 000 zł 67 500 zł 75 000 zł 82 500 zł 90 000 zł 97 500 zł 112 500 zł 120 000 zł

Zgon ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku, powyżej 65 roku życia 200% SU 17 500 zł 21 000 zł 24 500 zł 28 000 zł 31 500 zł 35 000 zł 38 500 zł 42 000 zł 45 500 zł 52 500 zł 56 000 zł

Zgon ubezpieczonego do 65 roku życia, powyżej 65 roku życia 100% SU 8 750 zł 10 500 zł 12 250 zł 14 000 zł 15 750 zł 17 500 zł 19 250 zł 21 000 zł 22 750 zł 26 250 zł 28 000 zł

Za każdy 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem 
i wskutek zawału serca lub krwotoku śródmózgowego

200 zł 240 zł 280 zł 320 zł 360 zł 400 zł 440 zł 480 zł 520 zł 600 zł 640 zł

Za 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem 20 000 zł 24 000 zł 28 000 zł 32 000 zł 36 000 zł 40 000 zł 44 000 zł 48 000 zł 52 000 zł 60 000 zł 64 000 zł

Ciężka choroba: 22 jednostki chorobowe1 3 000 zł 3 000 zł 3 000 zł 3 000 zł 3 000 zł  3 000 zł 3 000 zł 3 000 zł 3 000 zł 3 000 zł 3 000 zł

Zgon małżonka 5 000 zł 6 000 zł 7 000 zł 8 000 zł 9 000 zł 10 000 zł 11 000 zł 12 000 zł 13 000 zł 15 000 zł 16 000 zł

Zgon małżonka w wyniku nieszczęśliwego wypadku 10 000 zł 12 000 zł 14 000 zł 16 000 zł 18 000 zł 20 000 zł 22 000 zł 24 000 zł 26 000 zł 30 000 zł 32 000 zł

Zgon rodziców i teściów ubezpieczonego 1 000 zł 1 200 zł 1 400 zł 1 600 zł 1 800 zł 2 000 zł 2 200 zł 2 400 zł 2 600 zł 3 000 zł 3 200 zł

Urodzenie się dziecka ubezpieczonemu 500 zł 600 zł 700 zł 800 zł 900 zł 1 000 zł 1 100 zł 1 200 zł 1 300 zł 1 500 zł 1 600 zł

Urodzenie martwego dziecka 1 000 zł 1 200 zł 1 400 zł 1 600 zł 1 800 zł 2 000 zł 2 200 zł 2 400 zł 2 600 zł 3 000 zł 3 200 zł

Zgon dziecka własnego i przysposobionego, pasierba (jeżeli nie żyje ojciec lub matka) - pod warunkiem, 
że w dniu śmierci dziecko nie ukończyło 25 roku życia

1 500 zł 1 800 zł 2 100 zł 2 400 zł 2 700 zł 3 000 zł 3 300 zł 3 600 zł 3 900 zł 4 500 zł 4 800 zł

Z tytułu osierocenia, świadczenie dla każdego dziecka ubezpieczonego w wieku do 18 lat, a w razie uczęszczania 
do szkoły w wieku 25 lat lub bez względu na wiek w razie jego całkowitej niezdolności do pracy

2 000 zł 2 400 zł 2 800 zł 3 200 zł 3 600 zł 4 000 zł 4 400 zł 4 800 zł 5 200 zł 6 000 zł 6 400 zł

Leczenie specjalistyczne2 2 500 zł 2 000 zł 2 000 zł 2 000 zł 2 000 zł 3 000 zł 3 000 zł 3 000 zł 4 000 zł 4 000 zł 4 000 zł

Trwała niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji4 - 10 000 zł 10 000 zł 10 000 zł 10 000 zł 15 000 zł 15 000 zł 15 000 zł 20 000 zł 20 000 zł 20 000 zł

 OC w życiu prywatnym (50 000 zł)5 - wariant 
podstawowy

wariant 
podstawowy

wariant 
podstawowy

wariant 
podstawowy

wariant 
podstawowy

wariant 
podstawowy

wariant 
podstawowy

wariant 
podstawowy

wariant 
podstawowy

wariant 
podstawowy

OPERACJE CHIRURGICZNE3 SU 2 500 zł 2 500 zł 2 500 zł 2 500 zł 2 500 zł 3 000 zł 3 000 zł 3 000 zł 4 000 zł 4 000 zł 4 000 zł

SKŁADKA MIESIĘCZNA (podstawa) 47,21 zł 58,85 zł 65,18 zł 71,32 zł 77,57 zł 87,17 zł 93,42 zł 99,50 zł 109,93 zł 122,30 zł 128,48 zł

Dzienne
świadczenia
szpitalne

Za każdy dzień pobytu w szpitalu od 2 dnia, spowodowany zachorowaniem lub wypadkiem 
wymagającym leczenia szpitalnego oraz porodem, trwającym minimum 48 godzin. 
Wypłata za maksymalnie 45 dni pobytu spowodowanego jednym stanem chorobowym w rocz-
nym okresie trwania polisy.

50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 70 zł 70 zł 70 zł 90 zł 90 zł 90 zł

50% świadczenia za pobyt w zakładach leczenia uzdrowiskowego jeśli rozpoczął się w okresie 
do 4 miesięcy od zakończenia leczenia szpitalnego. 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł 35 zł 35 zł 35 zł 45 zł 45 zł 45 zł

25% świadczenia gdy pobyt w zakładach leczenia uzdrowiskowego rozpoczął się powyżej 
4 miesięcy od zakończenia leczenia szpitalnego. 12,50 zł 12,50 zł 12,50 zł 12,50 zł 12,50 zł 17,50 zł 17,50 zł 17,50 zł 22,50 zł 22,50 zł 22,50 zł

SKŁADKA MIESIĘCZNA (podstawa + szpital - wariant indywidualny) 62,21 zł 73,85 zł 80,18 zł 86,32 zł 92,57 zł 107,17 zł 113,42 zł 119,50 zł 134,93 zł 147,30 zł 153,48 zł

SKŁADKA MIESIĘCZNA (podstawa + szpital - wariant rodzinny)6 77,21 zł 88,85 zł 95,18 zł 101,32 zł 107,57 zł 127,17 zł 133,42 zł 139,50 zł 159,93 zł 172,30 zł 178,48 zł
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ZGON W WYNIKU ZAWAŁU SERCA LUB KRWOTOKU ŚRÓDMÓZGOWEGO (175% SU)
standard komfort lux

SU 8 750 zł 10 500 zł 12 250 zł 14 000 zł 15 750 zł 17 500 zł 19 250 zł 21 000 zł 22 750 zł 26 250 zł 28 000 zł
składka 3,10 zł 3,72 zł 4,34 zł 4,96 zł 5,58 zł 6,20 zł 6,82 zł 7,44 zł 8,06 zł 9,30 zł 9,92 zł

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE


