
 

Propozycja programu ubezpieczenia dla pracowników 

Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie oraz ich rodzin obecnie obowiązująca 

 

 
Do ubezpieczenia przystąpić mogą współmałżonkowie/ partnerzy życiowi i pełnoletnie dzieci 

- na tych samych warunkach, co pracownik 
 

Kwota świadczenia jest skumulowaną wysokością świadczeń wynikających z OWU wypłacaną w przypadku zajścia danego zdarzenia 

- Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. 

- Szczegółowe zasady warunków ubezpieczenia, w szczególności dotyczące definicji zdarzeń objętych ochroną, zakresu odpowiedzialności, wypłaty świadczeń określają 

ogólne warunki ubezpieczenia lub umowa ubezpieczenia oraz inne dokumenty stanowiące integralną część stosunku ubezpieczeniowego.

L.p. Zakres ochrony ubezpieczeniowej Propozycja I Propozycja II Propozycja III 

1.  Śmierć ubezpieczonego spowodowana wypadkiem komunikacyjnym w pracy 144 000,00 171 000,00 190 000,00 

2.  Śmierć ubezpieczonego  spowodowana wypadkiem w pracy 104 000,00 126 000,00 140 000,00 

3.  Śmierć ubezpieczonego spowodowana wypadkiem komunikacyjnym 104 000,00 126 000,00 140 000,00 

4.  Śmierć ubezpieczonego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem  64 000,00 81 000,00 90 000,00 

5.  Śmierć ubezpieczonego spowodowana zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym 48 000,00 49 500,00 55 000,00 

6.  Śmierć ubezpieczonego spowodowana przyczyną naturalną  32 000,00 40 500,00 45 000,00 

7.  
Trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem 
za 1 % uszczerbku 

400,00 450,00 500,00 

8.  
Trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany  zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym 
za 1 % uszczerbku 

320,00 360,00 400,00 

9.  Jednorazowe świadczenie dla dziecka (osierocenie) 3 200,00 4 000,00 4 000,00 

10.  Śmierć małżonka 10 000,00 13 500,00 15 000,00 

11.  Śmierć małżonka spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem 18 000,00 22 500,00 25 000,00 

12.  Śmierć dziecka 2 400,00 3 000,00 3 000,00 

13.  Śmierć rodziców, teściów 2 000,00 2 200,00 2 400,00 

14.  Urodzenie martwego dziecka 2 800,00 2 800,00 2 800,00 

15.  Urodzenie się dziecka 1 400,00 1 400,00 1 400,00 

16.  Wystąpienie ciężkiej choroby ubezpieczonego 5 000,00 6 000,00 7 000,00 

17.  Wystąpienie ciężkiej choroby  małżonka ubezpieczonego 2 000,00 2 000,00 2 000,00 

18.  
Operacje chirurgiczne 
w zależności od operacji  50%/ 30%/ 10% s.u. 

s.u. 4 000,00 s.u. 6 000,00 s.u. 7 000,00 

19.  Rozszerzenie odpowiedzialności z tytułu leczenia szpitalnego poza terytorium Polski tak tak tak 

20.  Świadczenie za dzień pobytu w szpitalu spowodowanego chorobą  45,00 50,00 55,00 

21.  
Świadczenie za dzień pobytu w szpitalu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem 
(za pierwsze 14 dni,  kolejne dni jak za pobyt spowodowany chorobą ) 

135,00 150,00 165,00 

22.  
Świadczenie za dzień pobytu w szpitalu spowodowanego wypadkiem komunikacyjnym 
(za pierwsze 14 dni,  kolejne dni jak za pobyt spowodowany chorobą ) 

180,00 200,00 220,00 

23.  
Świadczenie za dzień pobytu w szpitalu spowodowanego wypadkiem przy pracy 
(za pierwsze 14 dni,  kolejne dni jak za pobyt spowodowany chorobą ) 

180,00 200,00 220,00 

24.  
Świadczenie za dzień pobytu w szpitalu spowodowanego wypadkiem komunikacyjnym w pracy 
(za pierwsze 14 dni,  kolejne dni jak za pobyt spowodowany chorobą ) 

225,00 250,00 275,00 

25.  
Świadczenie za dzień pobytu w szpitalu spowodowanego zawałem serca lub krwotokiem 
(za pierwsze 14 dni,  kolejne dni jak za pobyt spowodowany chorobą ) 

90,00 100,00 110,00 

26.  
Jednorazowe świadczenie z tytułu pobytu na Oddziale Intensywnej Terapii   
– trwający nieprzerwanie minimum 48 godzin pobyt na OIT w szpitalu 

450,00 500,00 550,00 

27.  
Świadczenie za każdy dzień rekonwalescencji   
–pobyt na zwolnieniu lekarskim wydanym przez  szpital (pobyt w szpitalu min. 14 dni ) 

22,50 25,00 27,50 

28.  Karta Apteczna o wartości: 200,00 300,00 400,00 

29.  Leczenie specjalistyczne 2 500,00 2 500,00 2 500,00 

30.  Indywidualna kontynuacja ubezpieczenia – dożywotnio tak tak tak 

31.  

 

Składka 
 

54,00 zł 62,00 zł 68,00 zł 



 
 
 

 
Ciężkie choroby: 
 Zakres : anemia aplastyczna, bąblowiec mózgu, chirurgiczne leczenie choroby naczyń wieńcowych- by pass, 

choroba Creuzfelda-Jakoba, masywny zator tętnicy płucnej leczony operacyjnie, niewydolność nerek, nowotwór 
złośliwy, odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu, ropień mózgu, sepsa, tężec, udar, wścieklizna, zakażenie 

wirusem HIV, zawał serca, zgorzel gazowa, oparzenia, transplantacja organów, utrata wzroku, oponiak, choroba 

Parkinsona 
 

 
Ciężkie choroby małżonka: 
 Zakres : anemia aplastyczna, bąblowiec mózgu, chirurgiczne leczenie choroby naczyń wieńcowych- by pass, 

choroba Creuzfelda-Jakoba, masywny zator tętnicy płucnej leczony operacyjnie, niewydolność nerek, nowotwór 
złośliwy, odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu, ropień mózgu, sepsa, tężec, udar, wścieklizna, zakażenie 

wirusem HIV, zawał serca, zgorzel gazowa 

 
 

Leczenie szpitalne: 
 pobyt w szpitalu trwający nieprzerwanie dłużej niż 3 dni jeżeli był spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem   

 pobyt w szpitalu trwający nieprzerwanie dłużej niż 3 dni jeżeli był spowodowany chorobą   

 

 świadczenie przysługuje max. za 90 dni pobytu w szpitalu w ciągu kolejnych 12 miesięcy 

 Odpowiedzialność PZU Życie SA z tytułu ubezpieczenia obejmuje pobyt w szpitalu oraz pobyt na OIT na 

terytorium Polski, innych krajów należących do Unii Europejskiej oraz na terytorium: Australii, Islandii, Japonii, 

Kanady, Monako, Norwegii, Nowej Zelandii, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Szwajcarii, Watykanu. 
 

 
Karta Apteczna: 

 Prawo do odbioru produktów w aptece o wartości 200, 300 lub 400 zł pod warunkiem pobytu w szpitalu 

trwającego nieprzerwanie dłużej niż 3dni  
 Z Karty aptecznej można skorzystać w wybranych aptekach sieciowych oznaczonych logo ePRUF.  

• Aktualne informacje o lokalizacji aptek na stronie http://www.doz.pl/karta/e1Apteki_realizujace_karty 

 

 
Operacje chirurgiczne: 

 Zabieg chirurgiczny wykonany w placówce medycznej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez 

wykwalifikowanego lekarza o specjalności zabiegowej,  
w znieczuleniu ogólnym, przewodowym lub miejscowym, niezbędny z medycznego punktu widzenia w celu 

wyleczenia lub zmniejszenia objawów choroby lub urazu. 

 Ubezpieczenie polega na wypłacie przez PZU ŻYCIE świadczenia za przeprowadzenie operacji chirurgicznej 

wymienionej w Wykazie Operacji Chirurgicznych  
 Operacje zostały podzielone na pięć stopni trudności zabiegu operacyjnego i wysokość świadczenia uzależniona 

jest od klasyfikacji operacji. 

 
 

Leczenie specjalistyczne 
 

 Bez konieczności wykonywania dodatkowych badań medycznych. 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 promieniowania jonizującego, wszczepienia kardiowertera/defibrylatora lub rozrusznika serca, 

albo wykonania ablacji.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szczegółowych informacji dotyczących ubezpieczenia udzielać będą PZU Życie SA:  
Zbigniew Ilczyna - Kierownik Klienta Korporacyjnego;  zilczyna@pzu.pl  
Paulina Perska - Doradca Klienta Korporacyjnego;  pperska@pzu.pl   

 


