Kraków, 10.10.2018

Szanowni Państwo,

W związku z rozpoczęciem bezpośredniej współpracy w zakresie ubezpieczenia grupowego, Stowarzyszenia Emerytów i
Rencistów Policyjnych z PZU Życie SA, przekazujemy Państwu nowy Program Ubezpieczenia, „SEIRP2019”, który wejdzie w
życie od 1 stycznia 2019r.
Szczegółowy zakres świadczeń przedstawia tabela nr.1.
Pragniemy poinformować iż możecie Państwo objąć ubezpieczeniem także członków rodziny: małżonka i pełnoletnie dzieci,
przy opłacie dodatkowej składki za każdą osobę – wariant IV. Osoby przystępujące do ubezpieczenia od 1 stycznia 2019
lub od 1 lutego 2019 nie będą miały zastosowanej karencji. Osoby przystępujące do ubezpieczenia w terminie
późniejszym będzie obowiązywała karencja zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. W celu objęcia ubezpieczeniem
członków rodziny należy wypełnić dodatkową deklarację przystąpienia.
Bardzo prosimy o zapoznanie się z propozycją i wybór jednego z zaproponowanych wariantów ubezpieczenia. Poszczególne
warianty mają identyczny zakres świadczeń natomiast różnią się tym, że im wyższa składka tym wyższe wysokości wypłacanych
świadczeń. Na to prosimy zwrócić uwagę podczas wyboru wariantu.
Zgodnie z OWU do ubezpieczenia przystąpić mogą osoby, które w dniu podpisania deklaracji ukończyły 18 r.ż. i nie
ukończyły 69 r.ż. W Programie „SEIRP2019” wiek przystąpienia głównego ubezpieczonego został wydłużony główny ubezpieczony może przystąpić do Programu „SERIP2019” jeśli w dniu podpisania deklaracji nie ukończył
75 r.ż. Odpowiedzialność w ubezpieczeniu grupowym będzie możliwa do rocznicy polisy kiedy ubezpieczony kończy 76 r.ż. Po
tym czasie istnieje możliwość podjęcia indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia. Ilość osób ubezpieczonych przekraczających
wiek może wynosić maksymalnie 5% ogólnej liczby osób ubezpieczonych. Wydłużenie wieku nie dotyczy współubezpieczonych
członków rodziny.
Do ubezpieczenie przystąpić mogą osoby, które dotychczas posiadały ubezpieczenie w Programie „Emeyt2016” w PZU
Życie lub innym Towarzystwie Ubezpieczeniowym, posiadały ubezpieczenie indywidualne, lub nie posiadały żadnego
ubezpieczenia. Jeśli ktoś chce pozostawić sobie dotychczasowe ubezpieczenie w innym Towarzystwie Ubezpieczeniowym lub
ubezpieczenie indywidualne i przystąpi to Programu „SEIRP2019” będzie korzystał z obu źródeł odszkodowania w przypadku
wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego.
Jednocześnie informujemy iż dotychczasowe warunki ubezpieczenia PZU Życie SA Program „Emeryt2016” przestają
funkcjonować z dniem 31 grudnia 2018 i nie można pozostać w dotychczasowych polisach grupowych PZU, w związku z tym, w
celu zachowania ciągłości ochrony ubezpieczeniowej, koniecznym jest dopełnienie poniższych formalności.
W celu dopełnienia formalności do zmiany warunków ubezpieczenia należy:

1. Czytelnie wypełnić i podpisać deklarację przystąpienia.
WYPEŁNIANIE DEKLARACJI – w prawym górnym rogu należy wpisać Zarząd Wojewódzki/Okręgowy do którego Państwo należycie
PUNKT I, należy wpisać swoje dane osobowe wraz z numerem telefonu oraz adresem e-mail.
PUNKT II – pierwszy prostokąt, składka łączna za ubezpieczenie P Plus, PZU w Razie Wypadku i Lekowe – wpisujecie Państwo
składkę dotyczącą wybranego wariantu ubezpieczenia
PUNKT III i IV – nie wypełniamy
PUNKT V – należy wpisać osobę uposażoną
PUNKT VI – należy zaznaczyć x w oświadczeniach 9-15, następnie datę bieżącą i PODPIS OSOBY PRZYSTĘPUJĄCEJ DO
UBEZPIECZENIA
PUNKT VII – tylko na deklaracji członka rodziny; ten punkt wypełnia i podpisuje główny ubezpieczony na deklaracji członka rodziny

2. Opłacić składkę na nowy numer rachunku bankowego, odpowiedni do wybranego zakresu:
Numer rachunku bankowego wariant I 68 1600 1462 1022 7302 4000 0004 składka 79,33 zł tytuł wpłaty Polisa 713948549
Numer rachunku bankowego wariant II 41 1600 1462 1022 7302 4000 0005, składka 95,33 zł tytuł wpłaty Polisa 713948552
Numer rachunku bankowego wariant III 14 1600 1462 1022 7302 4000 0006, składka 103,33zł tytuł wpłaty Polisa 713948565
Numer rachunku bankowego wariant IV 84 1600 1462 1022 7302 4000 0007, składka 63,88 zł tytuł wpłaty Polisa 713948578
Odbiorcą, właścicielem rachunku bankowego jest Zarząd Główny SEIRP, Warszawa ul. Domaniewska 36/38

3. Składkę w nowej wysokości należy opłacić najpóźniej do dnia 10 grudnia 2018 (jest to składka płacona „z
góry” na styczeń 2019).

4. Podpisane i wypełnione deklaracje przystąpienia wraz z potwierdzeniem wpłaty oraz kopią legitymacji
emeryta należy odesłać w terminie do 10 grudnia 2018 na adres:
PZU Życie SA Oddział w Krakowie
31-133 Kraków; ul. Dunajewskiego 3
koniecznie z dopiskiem „p. Monika Tomczyk”

WARIANT IV

WARIANT I

WARIANT II

WARIANT III

Polisa 713948549

Polisa 713948552

Polisa 713948565

dla współmałżonków
i pełnoletnich dzieci
Polisa 713948578

296 100,00

320 100,00

332 100,00

270 100,00

246 100,00

270 100,00

282 100,00

220 100,00

246 100,00

270 100,00

282 100,00

220 100,00

śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego z udziałem samochodu ciężarowego
w porze nocnej

246 100,00

270 100,00

282 100,00

220 100,00

śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego w porze nocnej

196 100,00

220 100,00

232 100,00

170 100,00

śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego w pracy

196 100,00

220 100,00

232 100,00

170 100,00

śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego z udziałem samochodu ciężarowego

148 100,00

160 100,00

166 100,00

135 100,00

śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego

146 100,00

170 100,00

182 100,00

120 100,00

śmierć w wyniku pożaru albo zatrucia tlenkiem węgla

98 100,00

110 100,00

116 100,00

85 100,00

śmierć w wyniku utonięcia

98 100,00

110 100,00

116 100,00

85 100,00

śmierć w wyniku wybuchu gazu

98 100,00

110 100,00

116 100,00

85 100,00

śmierć w wyniku porażenia prądem albo uderzenia pioruna

98 100,00

110 100,00

116 100,00

85 100,00

Śmierć w wyniku uprawiania sportu

98 100,00

110 100,00

116 100,00

85 100,00

śmierć w wyniku uprawiania niebezpiecznego sportu

148 100,00

160 100,00

166 100,00

135 100,00

śmierć w wyniku uprawiania sportu na kółkach

148 100,00

160 100,00

166 100,00

135 100,00

śmierć w wyniku uprawiania narciarstwa albo snowboardingu

198 100,00

210 100,00

216 100,00

185 100,00

śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku

48 100,00

60 100,00

66 100,00

35 100,00

ZAKRES UBEZPIECZENIA*
śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego w pracy z udziałem samochodu
ciężarowego w porze nocnej
śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego w pracy w porze nocnej
śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego w pracy z udziałem samochodu
ciężarowego

śmierć w wyniku zawału serca lub krwotoku śródmózgowego

48 100,00

60 100,00

66 100,00

15 100,00

śmierć naturalna

24 100,00

30 100,00

33 100,00

15 100,00

Świadczenie dla dziecka do 25 r.ż. – osierocenie

3 200,00

4 000,00

4 400,00

2 500,00

śmierć małżonka spowodowana wypadkiem komunikacyjnym

70 000,00

75 000,00

77 500,00

63 000,00

śmierć małżonka spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem

20 000,00

25 000,00

27 500,00

13 000,00

śmierć małżonka naturalna
śmierć dziecka do 25 r. ż.
śmierć rodziców

8 000,00
2 400,00
1 600,00

10 000,00
3 000,00
2 000,00

11 000,00
3 300,00
2 200,00

6 500,00
2 000,00
1 200,00

śmierć rodziców małżonka

1 600,00

2 000,00

2 200,00

1 200,00

800

1 000,00

1 100,00

600

urodzenie dziecka
urodzenie martwego dziecka

1 600,00

2 000,00

2 200,00

1 200,00

trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem – 100%

32 000,00

40 000,00

44 000,00

24 000,00

320

400

440

240

32 000,00

40 000,00

44 000,00

-

320

400

440

-

wystąpienie ciężkiej choroby ubezpieczonego zakres rozszerzony 2*

4 000,00

5 000,00

5 500,00

3 300,00

wystąpienie ciężkiej choroby małżonka ubezpieczonego zakres podstawowy2*

2 000,00

2 500,00

3 000,00

2 000,00

- I klasa

4 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

- II klasa

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

- III klasa

1 200,00

1 200,00

1 200,00

1 200,00

- IV klasa

400,00

400,00

400,00

400,00

- V klasa

200,00

200,00

200,00

200,00

trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem – 1%
trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany zawałem serca lub krwotokiem
śródmózgowym – 100%
trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany zawałem serca lub krwotokiem
śródmózgowym – 1%

operacja chirurgiczna

leczenie szpitalne - minimum 4-dniowy pobyt w szpitalu, świadczenie za 1 dzień pobytu w szpitalu spowodowanego:
wypadkiem komunikacyjnym od 1 do 14 dnia/powyżej 14 dnia
wypadkiem przy pracy od 1 do 14 dnia/powyżej 14 dnia
zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym od 1 do 14 dnia/pow.14 dnia
nieszczęśliwym wypadkiem od 1 do 14 dnia/powyżej 14 dnia
chorobą

180,00/40
120,00/40
120,00/40
100,00/40
40

225/50
150/50
150/50
125/50
50

247,5/55
165/55
165/55
137,5/55
55

90/30
60/30
120/30
60/30
30

jednorazowe świadczenie z tytułu min 48 godzinnego pobytu na Oddziale
Intensywnej Terapii

400

500

550

300

rekonwalescencja – za każdy dzień rekonwalescencji maksymalnie za 30 dni
zwolnienia lekarskiego po minimum 14 dniowym pobycie w szpitalu

20

25

27,5

15

leczenie specjalistyczne
(chemioterapia lub radioterapia, terapia interferonem, wszczepienie
kardiowertera/defibrylatora, wszczepienie rozrusznika serca, ablacja)

6 000,00

6 000,00

6 000,00

4 000,00

uszkodzenie ciała ubezpieczonego:
ciężkie oparzenie
trwałe inwalidztwo, spowodowane:
- wypadkiem komunikacyjnym
- pożarem
- wybuchem gazu
- porażeniem prądem albo uderzeniem pioruna
złamanie kości, spowodowane:
- uprawianiem sportu na kółkach
- uprawianiem joggingu
- grą w piłkę
Medyczny Ekspert Domowy
Ubezpieczenie Lekowe Cztery Pory Roku
(ubezpieczenie lekowe zaczyna działać 1 miesiąc później w stosunku do pozostałej części
ubezpieczenia).

Prawo indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

całkowite - 10 000;
częściowe odpowiedni procent
sumy ubezpieczenia
(10.000) w
zależności od rodzaju
uszkodzenia ciała
zgodnie z owu
całkowite - 10 000;
częściowe odpowiedni procent
sumy ubezpieczenia
(10.000) w
zależności od rodzaju
uszkodzenia ciała
zgodnie z owu

całkowite - 10 000;
częściowe odpowiedni procent
sumy ubezpieczenia
(10.000) w
zależności od rodzaju
uszkodzenia ciała
zgodnie z owu

całkowite - 10 000;
częściowe odpowiedni procent
sumy ubezpieczenia
(10.000) w
zależności od rodzaju
uszkodzenia ciała
zgodnie z owu

całkowite - 10 000;
częściowe odpowiedni procent
sumy ubezpieczenia
(10.000) w zależności
od rodzaju
uszkodzenia ciała
zgodnie z owu

częściowe odpowiedni procent
sumy ubezpieczenia
(10.000) w
zależności od rodzaju
uszkodzenia ciała
zgodnie z owu

częściowe odpowiedni procent
sumy ubezpieczenia
(10.000) w
zależności od rodzaju
uszkodzenia ciała
zgodnie z owu

częściowe odpowiedni procent
sumy ubezpieczenia
(10.000) w zależności
od rodzaju
uszkodzenia ciała
zgodnie z owu

Tak
80% zniżki na
zakup leków
znajdujących się
w zakresie
ubezpieczenia
Gwarancja
kontynuacji typ A

Tak
80% zniżki na
zakup leków
znajdujących się
w zakresie
ubezpieczenia
Gwarancja
kontynuacji typ A

Tak
80% zniżki na
zakup leków
znajdujących się
w zakresie
ubezpieczenia
Gwarancja
kontynuacji typ A

Tak
80% zniżki na
zakup leków
znajdujących się w
zakresie
ubezpieczenia
Gwarancja
kontynuacji typ A

Zniżka 10%4*

Zniżka 10%4*

1)
•

zniżka na zakup ubezpieczeń komunikacyjnych PZU SA:
PZU AUTO (gr. 4000) na wybrane produkty:
401 – PZU Auto AC,
403 – PZU Auto OC;
407 – PZU Auto NNW Max
2) zniżka na zakup ubezpieczeń majątkowych PZU SA:
•
PZU Dom (gr. 5000);
•
PZU Gospodarstwo Rolne (gr. 8000):
Zniżka 10%4*
818010 – PZU Gospodarstwo Rolne Budynki Obowiązkowe,
D18020 – PZU Gospodarstwo Rolne OC Obowiązkowe Rolnika,
818030 – PZU Gospodarstwo Rolne Mienie,
118040 – PZU Gospodarstwo Rolne NNW;
•
PZU NNW – gr. 701, szablon oferty NNW ogólne, umowy indywidualne i
rodzinne;
•
PZU Wojażer – gr. 711, umowy indywidualne i rodzinne.
SKŁADKA MIESIĘCZNA ZA OSOBĘ

79,33 zł

95,33 zł

103,33 zł

Zniżka 10%4*

63,88 zł

Tab. Nr.1.
Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i może zawierać uogólnienia. Szczegółowe zasady warunków
ubezpieczenia, w szczególności dotyczące definicji zdarzeń objętych ochroną, zakresu odpowiedzialności, wypłaty świadczeń określają ogólne warunki
ubezpieczenia. Obowiązujące w umowie ubezpieczenia ogólne warunki ubezpieczenia: PTGP34, NWGP30, SMGP30, ZRGP30, ZDGP30, UDGP30,
UDGP30, ODGP30, TUGP30, PKGP50, PKGP50, WKGP32, ZZGP32, ZMGP31, TZGP32, CCGP33, MCGP32,, LSGP32, LPGP31, LCGP32, OPGP32, KZGP32,
Z0GP40, ULGP40, ZUGP32, PWGP32, dostępne są na stronie www.pzu.pl oraz na każde Państwa życzenie drogą e-mail lub pocztą tradycyjną, a także
w siedzibie Zarządów Wojewódzkich SEiRP.

*Kwota świadczenia jest skumulowaną wysokością świadczeń wynikających z OWU wypłacaną w przypadku zajścia danego zdarzenia.
2
*Zakres podstawowy: anemia aplastyczna, bąblowiec mózgu, chirurgiczne leczenie choroby naczyń wieńcowych - by-pass,
choroba Creutzfelda-Jakoba, masywny zator tętnicy płucnej leczony operacyjnie, niewydolność nerek, nowotwór złośliwy, odkleszczowe wirusowe zapalenie
mózgu, ropień mózgu, sepsa, tężec, udar, wścieklizna, "zawodowe" zakażenie wirusem HIV, zakażenie wirusem HIV wskutek transfuzji krwi, zawał serca,
zgorzel gazowa.
2
* Zakres rozszerzony: anemia aplastyczna, bąblowiec mózgu, chirurgiczne leczenie choroby naczyń wieńcowych - by-pass,
choroba Creutzfelda-Jakoba, masywny zator tętnicy płucnej leczony operacyjnie, niewydolność nerek, nowotwór złośliwy, odkleszczowe wirusowe zapalenie
mózgu, ropień mózgu, sepsa, tężec, udar, wścieklizna, "zawodowe" zakażenie wirusem HIV, zakażenie wirusem HIV wskutek transfuzji krwi, zawał serca,
zgorzel gazowa, oparzenia, transplantacja organów, utrata wzroku, oponiak, choroba Parkinsona.
3
* pora nocna: godziny 22.00-6.00 czasu lokalnego
4
* Zniżka przysługuje posiadaczowi Karty, który jest właścicielem lub współwłaścicielem przedmiotu ubezpieczenia i dotyczy ubezpieczeń mienia nie służącego
do prowadzenia działalności gospodarczej. W przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych właściciela/współwłaściciela ustala się na podstawie dowodu
rejestracyjnego pojazdu. Suma zniżek uzyskanych dla danego rodzaju ubezpieczenia nie może powodować obniżenia minimalnej składki określonej w ogólnych
warunkach ubezpieczenia i taryfie składek.
1.
Zniżka wynikająca z posiadania ubezpieczenia grupowego na życie w PZU Życie SA naliczana jest jako ostatnia od kwoty składki obliczanej na
podstawie taryfy dla danego rodzaju ubezpieczenia.
2.
Zniżki udzielone w ramach karty Klubu PZU Pomoc w Życiu nie łączą się z innymi promocjami (inicjatywami sprzedażowymi) funkcjonującymi
w PZU SA.

Dodatkowo przypominamy o możliwości zgłaszania świadczeń poprzez kilka dostępnych dla Państwa kanałów:
• wypełniając formularz zamieszczony na stronie www.pzu.pl -> opcja „zgłoś szkodę”. Do formularza można dołączyć dokumenty zgłoszenia
w formie skanu lub zdjęcia,
• dzwoniąc na infolinię PZU pod numer: 801 102 102 lub (22) 566 55 55,
• osobiście w najbliższym Oddziale PZU Życie,
• e-mailem: seirp2019@outlook.com - należy dołączyć dokumenty potwierdzające zdarzenie w formie skanu lub czytelnego zdjęcia
Opłacanie składki Z uwagi na specyfikę Państwa grupy prosimy o złożenie w swoim Banku dyspozycji bezterminowego zlecenia
stałego na comiesięczne przekazywanie składki na wskazany numer rachunku bankowego, w terminie do 10 dnia miesiąca
poprzedzającego odpowiedzialność ubezpieczeniową. Jest to szczególnie istotne w odniesieniu do terminowego opłacania składki,
gdyż brak składki we wskazanym terminie powoduje zakończenie odpowiedzialności ubezpieczeniowej PZU Życie SA z ostatnim dniem
miesiąca, za który opłacono składkę.

Szanowni Państwo, uprzedzając możliwe pytania o Indywidualne Potwierdzenia przystąpienia do ubezpieczenia – będą one wysyłane tylko wyjątkowo
w uzasadnionych przypadkach, gdyż w nowej procedurze obsługi ubezpieczenia przewidziane jest utworzenie dla Państwa elektronicznych
indywidualnych KONT KLIENTA w których będziecie mieć Państwo dostępne wszystkie informacje dotyczące swojego ubezpieczenia.

Staraliśmy się jak najdokładniej opisać Państwu proces, niemniej jednak w przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt
telefoniczny lub mailowy.
Pani: Monika Tomczyk Starszy Menadżer ds. Sprzedaży Korporacyjnej
Telefon: 662 167 334
Godz.: 10:00-16:00
Pani: Katarzyna Kowal Obsługa ubezpieczenia
Telefon: 579 826 755
Godz.: 10:00-16:00
e-mail: seirp2019@outlook.com

