PROGRAM UBEZPIECZENIA
DLA FUNKCJONARIUSZY
I PRACOWNIKÓW
SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
MODYFIKACJA 2012

Szanowni Państwo!
Modyfikacja programu ubezpieczeniowego przygotowana została przy współpracy NSZZ Funkcjonariuszy
i Pracowników Więziennictwa, Centralnego Zarządu Służby Więziennej oraz brokera ubezpieczeniowego
– Mentor S.A. Ubezpieczającym dla większości ubezpieczeń wchodzących w skład programu jest
NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.
Program ubezpieczeniowy pozostawia Państwu możliwość wyboru optymalnego wariantu ubezpieczenia
i dostosowania go do indywidualnych potrzeb ubezpieczeniowych. Składające się na niego elementy
wykazują bardzo wysoką jakość – zarówno pod względem zakresu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jak
i gwarantowanych świadczeń ubezpieczeniowych.
Pragniemy również poinformować Państwa, iż na zlecenie NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa
przygotowany został Portal Ubezpieczeniowy. Stanowi on nowoczesną, elektroniczną platformę informacyjną
zawierającą pełną ofertę ubezpieczeń funkcjonujących w ramach programu ubezpieczeniowego.
Za pomocą portalu każdy funkcjonariusz/pracownik będzie miał możliwość:
• zapoznania się z najbardziej aktualną ofertą w zakresie ubezpieczeń grupowych,
• pobrania wszelkich druków ubezpieczeniowych, Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, procedur zgłaszania
szkód/roszczeń,
• wypełnienia i wydrukowania deklaracji dla Ubezpieczonego oraz Współubezpieczonych (dane wypełniane
są za pośrednictwem portalu, następnie deklaracja jest drukowana przez Ubezpieczonego; dla skutecznego
zawarcia ubezpieczenia deklarację należy dostarczyć do osoby obsługującej ubezpieczenie w jednostce,
w której jest zatrudniony funkcjonariusz/pracownik).

Zapraszamy Państwa na stronę portalu https://sw.ocac.pl
Kod aktywacyjny do rejestracji na portalu: SW2012
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KONSTRUKCJA PROGRAMU
Program ubezpieczeniowy składa się z następujących elementów:
• Grupowe ubezpieczenie na życie w wariantach: rodzinnym, ochronnym oraz socjalnym,
• Grupowe ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym – „POGODNA JESIEŃ”,
• Prywatne ubezpieczenie zdrowotne Opieka Medyczna,
• Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,
• Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej (z ubezpieczeniem ochrony prawnej),
• Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Służb Medycznych z ochroną prawną,
• Ubezpieczenie „Emeryt SW”,
Na program składają się oferty: PZU Życie SA (w zakresie ubezpieczeń na życie oraz ubezpieczeń zdrowotnych),
PZU SA (w zakresie NNW oraz pakietu ochrony prawnej) oraz Inter Partner Assistance SA (w zakresie pakietu
ubezpieczeń assistance).

I. GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE – INFORMACJE PODSTAWOWE
1. Program ubezpieczenia skierowany jest do funkcjonariuszy oraz pracowników Służby Więziennej,
a także członków ich rodzin (współmałżonka, partnera życiowego oraz dziecka pełnoletniego). Za partnera
życiowego uznaje się wskazaną w deklaracji przystąpienia osobę nie będącą w formalnym związku
małżeńskim, pozostającą z podstawowym Ubezpieczonym – również nie będącym w formalnym związku
małżeńskim – we wspólnym pożyciu (partner życiowy nie może być spokrewniony z podstawowym
Ubezpieczonym).
2. Do ubezpieczenia mogą przystąpić wszystkie osoby wskazane w pkt. 1, które w dniu podpisania deklaracji
przystąpienia ukończyły 18 rok życia i nie ukończyły 69 roku życia.
3. Zakładamy dowolność wyboru wariantu ubezpieczenia przez członka rodziny przystępującego do ubezpieczenia
(współmałżonka, partnera życiowego, pełnoletnie dziecko).
4. Wariant Socjalny – dedykowany jest wyłącznie pracownikom cywilnym oraz członkom ich rodzin, którzy
nie przystąpili do wariantu rodzinnego.
5. W danej jednostce Służby Więziennej może funkcjonować maksymalnie 5 polis łącznie w ramach
oferowanych wariantów (rodzinny, ochronny, socjalny), różniących się wysokością sum ubezpieczenia,
świadczeń oraz składek ubezpieczeniowych (limit dla uruchomienia polisy to minimum 30 osób).
6. Ubezpieczenie na życie ważne jest 24 godziny na dobę, w pracy/na służbie oraz w życiu prywatnym, na całym
świecie (nie dotyczy operacji chirurgicznych oraz leczenia szpitalnego, szczegóły na stronie 8).
7. BRAK KARENCJI na wszystkie opcje objęte ubezpieczeniem grupowym na życie dla przystępujących
od pierwszego miesiąca od uruchomienia programu w danej jednostce SW (nie dotyczy partnerów życiowych).
Po okresie promocji zastosowanie mają wszystkie karencje przewidziane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia
(OWU dostępne na stronie portalu).
8. Warianty Rodzinne, Wariant Socjalny oraz Ochronny są uzupełnione o Pakiet Assistance Medyczny
oferowany przez Inter Partner Assistance S.A.
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WARIANT RODZINNY (10 opcji) – najszerszy zakres zdarzeń objętych ochroną
ubezpieczeniową
7 000

SUMA UBEZPIECZENIA
8 000
9 000
10 000

11 000

Zgon naturalny

35 000

40 000

45 000

50 000

55 000

Zgon w wyniku NW

105 000

120 000

135 000

150 000

165 000

Zgon w wyniku wypadku komunikacyjnego

140 000

160 000

180 000

200 000

220 000

Zgon w wyniku wypadku przy pracy

140 000

160 000

180 000

200 000

220 000

Zgon w wyniku zawału lub krwotoku śródmózgowego

84 000

96 000

108 000

120 000

132 000

Zgon w wyniku wypadku komunikacyjnego podczas
wykonywania obowiązków służbowych

175 000

200 000

225 000

250 000

275 000

Uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW - za każdy 1%

350

400

450

500

550

Uszczerbek na zdrowiu w wyniku zawału lub krwotoku
śród. za 1%

350

400

450

500

550

Trwała niezdolność do pracy

7 000

8 000

9 000

10 000

11 000

Osierocenie dzieci

2 800

3 200

3 600

4 000

4 400

Zgon współmałżonka

10 500

12 000

13 500

15 000

16 500

Zgon współmałżonka w wyniku NW

17 500

20 000

22 500

25 000

27 500

Zgon dziecka

2 100

2 400

2 700

3 000

3 300

Urodzenie martwego dziecka

2 100

2 400

2 700

3 000

3 300

Zgon rodziców lub teściów

1 750

2 000

2 250

2 500

2 750

Urodzenie dziecka

1 050

1 200

1 350

1 500

1 650

Ciężkie choroby (zakres rozszerzony – 25 jednostek
chorobowych)

3 500

4 000

4 500

5 000

5 500

RODZAJ ŚWIADCZENIA

Operacje chirurgiczne I klasa 50% s.u./II klasa 30% s.u./
III klasa 10%
– świadczenie za dzień pobytu w szpitalu wskutek choroby
lub NW po 14 dniu pobytu

SU=3 500

SU=4 000 SU = 4 500 SU=5 000

SU=5 500

35

40

45

50

55

Leczenie szpitalne poza terytorium Polski

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

– świadczenie za dzień pobytu w szpitalu z powodu
nieszczęśliwego wypadku (za pierwsze 14 dni)

105

120

135

150

165

– świadczenie za dzień pobytu w szpitalu z powodu
wypadku komunikacyjnego (za pierwsze 14 dni)

140

160

180

200

220

– świadczenie za dzień pobytu w szpitalu z powodu
wypadku przy pracy (za pierwsze 14 dni)

140

160

180

200

220

87,50

100

112,5

125

137,50

350

400

450

500

550

17,50

20

22,5

25

27,5

Assistance – Pakiet Assistance Medyczny firmy
Inter Partner Assistance S.A.*

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

Kontynuacja ubezpieczenia

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

– świadczenie za dzień pobytu w szpitalu z powodu zawału
lub krwotoku śródmózgowego (za pierwsze
14 dni)
– pobyt na OIT – jednorazowe świadczenie
– świadczenie za dzień rekonwalescencji

ŁĄCZNA SKŁADKA MIESIĘCZNA

51,65 zł

57,59 zł

63,71 zł

69,44 zł

75,49 zł

*Zakres usług assistance str. 9 ulotki
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RODZAJ ŚWIADCZENIA

12 000

13 000

14 000

15 000

16 000

60 000

65 000

70 000

75 000

80 000

Zgon w wyniku NW

180 000

195 000

210 000

225 000

240 000

Zgon w wyniku wypadku komunikacyjnego

240 000

260 000

280 000

300 000

320 000

Zgon w wyniku wypadku przy pracy

240 000

260 000

280 000

300 000

320 000

Zgon w wyniku zawału lub krwotoku środmózgowego

144 000

156 000

168 000

180 000

192 000

Zgon w wyniku wypadku komunikacyjnego podczas
wykonywania obowiązków służbowych

300 000

325 000

350 000

375 000

400 000

Uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW - za każdy 1%

600

650

700

750

800

Uszczerbek na zdrowiu w wyniku zawału lub krwotoku
śród. za 1%

600

650

700

750

800

12 000

13 000

14 000

15 000

16 000

Osierocenie dzieci

4 800

5 200

5 600

6 000

6 400

Zgon współmałżonka

18 000

19 500

21 000

22 500

24 000

Zgon współmałżonka w wyniku NW

30 000

32 500

35 000

37 500

40 000

Zgon dziecka

3 600

3 900

4 200

4 500

4 800

Urodzenie martwego dziecka

3 600

3 900

4 200

4 500

4 800

Zgon rodziców lub teściów

3 000

3 250

3 500

3 750

4 000

Urodzenie dziecka

1 800

1 950

2 100

2 250

2 400

Ciężkie choroby – zakres rozszerzony – 25 jednostek
chorobowych

6 000

6 500

7 000

7 500

8 000

SU=6 000

SU=6 500

SU=7 000

60

65

70

75

80

Leczenie szpitalne poza terytorium Polski

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

– świadczenie za dzień pobytu w szpitalu z powodu
nieszczęśliwego wypadku (za pierwsze 14 dni)

180

195

210

225

240

– świadczenie za dzień pobytu w szpitalu z powodu
wypadku komunikacyjnego (za pierwsze 14 dni)

240

260

280

300

320

– świadczenie za dzień pobytu w szpitalu z powodu
wypadku przy pracy (za pierwsze 14 dni)

240

260

280

300

320

– świadczenie za dzień pobytu w szpitalu z powodu zawału
lub krwotoku śródmózgowego (za pierwsze 14 dni)

150

162,50

175

187,50

200

– pobyt na OIT – jednorazowe świadczenie

600

650

700

750

800

– świadczenie za dzień rekonwalescencji

30

32,50

35

37,50

40

Assistance – Pakiet Assistance Medyczny
firmy Inter Partner Assistance S.A.*

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

Kontynuacja ubezpieczenia

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

81,26 zł

87,31 zł

93,44 zł

99,14 zł

105,09 zł

Zgon naturalny

Trwała niezdolność do pracy

Operacje chirurgiczne I klasa 50% s.u./II klasa 30% s.u.
III klasa 10%
– świadczenie za dzień pobytu w szpitalu wskutek choroby
lub NW po 14 dniu pobytu

ŁĄCZNA SKŁADKA MIESIĘCZNA
*Zakres usług assistance str. 9 ulotki
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SUMA UBEZPIECZENIA

SU=7 500 SU=8 000

WARIANT OCHRONNY – skoncentrowany na ochronie zdarzeń dotyczących
głównego Ubezpieczonego
RODZAJ ŚWIADCZENIA

Kwota świadczenia

Zdarzenia dotyczące głównego Ubezpieczonego
Zgon naturalny

75 000

Zgon w wyniku NW

225 000

Zgon w wyniku wypadku komunikacyjnego

300 000

Zgon w wyniku wypadku przy pracy

300 000

Zgon w wyniku wypadku komunikacyjnego podczas wykonywania obowiązków służbowych

375 000

Zgon w wyniku zawału lub krwotoku śródmózgowego

180 000

Uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW – za każdy 1%

600

Uszczerbek na zdrowiu w wyniku zawału lub krwotoku śródmózgowego – za każdy 1%

600

Trwała niezdolność do pracy

15 000

Pakiet medyczny
Ciężkie choroby (zakres rozszerzony – 38 chorób)
Operacje chirurgiczne: I klasa 50% s.u., II klasa 30% s.u.
III klasa 10% s.u.
– świadczenie za dzień pobytu w szpitalu wskutek choroby lub NW po 14 dniu pobytu

7 500
SU = 7 500
75

Leczenie szpitalne poza terytorium Polski

TAK

– świadczenie za dzień pobytu w szpitalu
z powodu nieszczęśliwego wypadku (za pierwsze 14 dni)

225

– świadczenie za dzień pobytu w szpitalu
z powodu wypadku komunikacyjnego (za pierwsze 14 dni)

262,50

– świadczenie za dzień pobytu w szpitalu
z powodu wypadku przy pracy (za pierwsze 14 dni)

262,50

– świadczenie za dzień pobytu w szpitalu
z powodu zawału lub krwotoku śródmózgowego (za pierwsze 14 dni)

187,50

– pobyt na OIT – jednorazowe świadczenie
– świadczenie za dzień rekonwalescencji

750
37,50

Assistance – Pakiet Assistance Medyczny firmy Inter Partner Assistance S.A.*

TAK

Kontynuacja ubezpieczenia

TAK

ŁĄCZNA SKŁADKA MIESIĘCZNA

64,50 zł

*Zakres usług assistance str. 9 ulotki
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WARIANT SOCJALNY – niska składka przy jednoczesnym pełnym zakresie zdarzeń
objętych ochroną ubezpieczeniową, skierowana do pracowników Służby Więziennej
oraz ich rodzin
RODZAJ ŚWIADCZENIA
SUMA UBEZPIECZENIA

Kwota świadczenia
7 000

Zgon naturalny

17 500

Zgon w wyniku NW

35 000

Zgon w wyniku wypadku komunikacyjnego

35 000

Zgon w wyniku wypadku przy pracy

35 000

Zgon w wyniku zawału lub krwotoku środmózgowego

35 000

Uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW - za każdy 1%

280

Uszczerbek na zdrowiu w wyniku zawału lub krwotoku
śródmózgowego – za każdy 1%

280

Osierocenie dzieci

2 800

Zgon współmałżonka

7 000

Zgon współmałżonka w wyniku NW

14 000

Zgon dziecka

2 100

Urodzenie martwego dziecka

2 100

Zgon rodziców lub teściów

1 400

Urodzenie dziecka

1 050

Ciężkie choroby (zakres rozszerzony – 20 chorób)

3 500

– świadczenie za dzień pobytu w szpitalu wskutek choroby lub NW
po 14 dniu pobytu

35

Leczenie szpitalne poza terytorium Polski

NIE

– świadczenie za dzień pobytu w szpitalu
z powodu nieszczęśliwego wypadku (za pierwsze 14 dni)

70

– świadczenie za dzień pobytu w szpitalu
z powodu wypadku komunikacyjnego (za pierwsze 14 dni)

70

– świadczenie za dzień pobytu w szpitalu
z powodu wypadku przy pracy (za pierwsze 14 dni)

70

– świadczenie za dzień pobytu w szpitalu
z powodu zawału lub krwotoku śródmózgowego (za pierwsze 14 dni)

35

Assistance – Pakiet Assistance Medyczny firmy
Inter Partner Assistance S.A.*

TAK

Kontynuacja ubezpieczenia

TAK

ŁĄCZNA SKŁADKA MIESIĘCZNA

39,50 zł

*Zakres usług assistance str. 9 ulotki

Ważne!
Informujemy Państwa, iż w ramach oferty (przy Zarządzie Głównym NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników
Więziennictwa) zostaną uruchomione polisy, do których będą mogli przystępować:
• aktualnie zatrudnieni funkcjonariusze oraz pracownicy Służby Więziennej oraz członkowie ich rodzin
(małżonkowie i pełnoletnie dzieci) zainteresowani ubezpieczeniem w wariancie, który nie został uruchomiony
w ich jednostce,
• odchodzący z jednostek Służby Więziennej funkcjonariusze i pracownicy (warunek - członkostwo w NSZZFiPW).
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OPCJE DODATKOWE W GRUPOWYM UBEZPIECZENIU NA ŻYCIE
(po opłaceniu składki dodatkowej)
Leczenie

specjalistyczne

–

zakres

ubezpieczenia

obejmuje

przeprowadzenie

u

Ubezpieczonego

specjalistycznego leczenia tj.: chemioterapii albo radioterapii, terapii interferonowej, wszczepienie kardiowertera/
defibrylatora, wszczepienie rozrusznika serca, ablacji.
Suma ubezpieczenia: 4 000 zł, składka miesięczna: 2,68 zł
Karta Apteczna – uprawnia do bezgotówkowego odbioru produktów dostępnych w wybranych aptekach
(ok.1700 aptek w całej Polsce) w ramach kwoty stanowiącej sumę ubezpieczenia (200 zł). Warunkiem uzyskania
Karty Aptecznej jest odbycie min. czterodniowego pobytu w szpitalu. Karta jest wydawana na podstawie zgłoszenia
roszczenia z tytułu pobytu w szpitalu. W ciągu jednego roku polisowego można uzyskać maksymalnie 3 karty.
Aktualny wykaz aptek akceptujących Karty Apteczne dostępny jest pod numerem infolinii Grupy PZU: 801 102 102
oraz na stronie internetowej www.pzu.pl.
Suma ubezpieczenia: 200 zł, składka miesięczna: 2,30 zł
Poważne zachorowania małżonka – świadczenie wypłacane jest w przypadku zdiagnozowania u małżonka
Ubezpieczonego jednej z wymienionych w katalogu chorób tj.: 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 (2 jednostki chorobowe), zawał serca, zgorzel
gazowa, borelioza, choroba aorty brzusznej, choroba aorty piersiowej, gruźlica, przewlekłe zapalenie wątroby,
utrata słuchu, utrata kończyny wskutek choroby, wada serca, choroba neuronu ruchowego, choroba Huntingtona,
bakteryjne zapalenie mózgu lub opon mózgowo-rdzeniowych, zakażona martwica trzustki, bakteryjne zapalenie
wsierdzia, stwardnienie rozsiane, oparzenia, transplantacja organów, utrata wzroku, oponiak, choroba Parkinsona,
Suma ubezpieczenia: 3 500 zł, składka miesięczna: 2,90 zł

NOWE OPCJE W UBEZPIECZENIU RODZINNYM – NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY
Trwała niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji to niezdolność do wykonywania jakiejkolwiek
pracy zarobkowej (w dowolnym zawodzie) oraz do samodzielnej egzystencji, będące rezultatem nieszczęśliwego
wypadku lub choroby i utrzymujące się w okresie odpowiedzialności PZU Życie S.A.

OPCJE MEDYCZNE – WYJAŚNIENIA
Poważne zachorowania
Ofertę ubezpieczenia przygotowano na podstawie nowych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na wypadek ciężkiej
choroby, dzięki czemu katalog jednostek chorobowych objętych ochroną ubezpieczeniową został rozszerzony
o nowe warunki ubezpieczenia (OWU). Pojawiły się również nowe, korzystniejsze dla Ubezpieczonych definicje
chorób, m.in. zawału serca.
WARIANT RODZINNY – katalog 25 stanów chorobowych objętych ubezpieczeniem:
• anemia aplastyczna, bąblowiec mózgu, chirurgiczne leczenie choroby wieńcowej 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, zakażenie
wirusem HIV – 2 jednostki, zawał serca, zgorzel gazowa, oparzenia, transplantacja organów, utrata wzroku,
oponiak, choroba Parkinsona, wirusowe zapalenie wątroby typu B i C, utrata słuchu, rozsiane krzepnięcie
wewnątrznaczyniowe DIC
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WARIANT OCHRONNY – katalog 38 stanów chorobowych objętych ubezpieczeniem:
• anemia aplastyczna, bąblowiec mózgu, chirurgiczne leczenie choroby wieńcowej 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, zakażenie
wirusem HIV – 2 jednostki, zawał serca, zgorzel gazowa, borelioza, choroba aorty brzusznej, choroba aorty
piersiowej, gruźlica, przewlekłe zapalenie wątroby, utrata kończyn wskutek choroby, utrata słuchu, wada
serca, choroba neuronu ruchowego, choroba Huntigtona, bakteryjne zapalenie mózgu lub opon mózgowordzeniowych, zakażona martwica trzustki, bakteryjne zapalenie wsierdzia, stwardnienie rozsiane, oparzenia,
transplantacja organów, utrata wzroku, oponiak, choroba Parkinsona, wirusowe zapalenie wątroby typu B i C,
rozsiane krzepnięcie wewnątrznaczyniowe DIC
WARIANT SOCJALNY – katalog 20 stanów chorobowych objętych ubezpieczeniem:
• anemia aplastyczna, bąblowiec mózgu, chirurgiczne leczenie choroby wieńcowej 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, zakażenie
wirusem HIV – 2 jednostki, zawał serca, zgorzel gazowa, wirusowe zapalenie wątroby typu B i C, rozsiane
krzepnięcie wewnątrznaczyniowe DIC, utrata słuchu
Leczenie szpitalne
Wysokość świadczeń uzależniona jest od wybranego wariantu ubezpieczenia (składki ubezpieczeniowej).
Świadczenie wypłacane jest w zryczałtowanej wysokości za każdy dzień pobytu w szpitalu z powodu choroby
lub nieszczęśliwego wypadku.
Okres pobytu w szpitalu

PZU

Minimalny okres hospitalizacji (wypadek)

powyżej 3 dni

Minimalny okres hospitalizacji (choroba)

powyżej 3 dni

Minimalny okres hospitalizacji (odział intensywnej terapii - OIT)
Minimalny okres pobytu w szpitalu uprawniający
do dodatkowego świadczenia rekonwalescencyjnego

48 godzin przy łącznym pobycie w szpitalu powyżej 3 dni
14 dni

Maksymalny okres hospitalizacji (wypadek lub choroba)

90 dni w roku polisowym

Maksymalny okres rekonwalescencji

max nieprzerwanie 30 dni

Pobyt w szpitalu w przypadku leczenia nerwicy

Zakres terytorialny

max 20 dni pobytu w roku polisowym,
kwota świadczenia max 1500 zł.
Warianty Rodzinne oraz Wariant Ochronny: RP, kraje
UE oraz Australia, Islandia, Japonia, Kanada, Monako,
Norwegia, Nowa Zelandia, USA, Szwajcaria, Watykan,
Wariant Socjalny – RP

Operacje chirurgiczne
Wypłata świadczenia w przypadku wykonania u Ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia operacji lub zabiegu
chirurgicznego wymienionego w Katalogu Operacji Chirurgicznych. Wykaz operacji/zabiegów obejmuje aż 538
procedur medycznych. Wysokość świadczenia uzależniona jest od klasy operacji (I, II lub III) przypisanej do rodzaju
zabiegu/operacji chirurgicznej.
Operacje chirurgiczne mogą być przeprowadzone wyłącznie w placówce medycznej na terytorium RP – warunek
dla uznania roszczenia ubezpieczeniowego.
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II. ASSISTANCE
W ramach ubezpieczenia gwarantujemy Państwu możliwość skorzystania z usług typu Assistance
(pakiet medyczny Assistance). Zakres ubezpieczenia obejmuje:
• Konsultację telefoniczną z lekarzem – bez limitu,
• Wizytę lekarza pierwszego kontaktu – jedna wizyta na zdarzenie – bez limitu kwotowego,
• Transport do placówki medycznej – 500 zł na zdarzenie,
• Transport pomiędzy placówkami medycznymi – 500 zł na zdarzenie,
• Transport z placówki medycznej do miejsca zamieszkania/miejsca wskazanego przez Ubezpieczonego
zlokalizowanego na terytorium RP –
 500 zł na zdarzenie,
• Wizytę pielęgniarki w miejscu pobytu Ubezpieczonego – 3 wizyty/max 8 godzin każda – bez limitu kwotowego,
• Medyczną platformę informacyjną – bez limitu kwotowego.
W celu skorzystania z oferty należy skontaktować się z Centrum Alarmowym Inter Partner Assistance
tel.: 22 575 93 65 – jednostka zajmująca się organizacją i świadczeniem Ubezpieczonemu usług Assistance.

III. UBEZPIECZENIE Z FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM – POGODNA JESIEŃ
Jednym z celów programu jest umożliwienie funkcjonariuszom i pracownikom Służby Więziennej gromadzenia
środków pieniężnych w funduszu kapitałowym, uzupełniającym przyszłe świadczenia emerytalne. Wysokość
składki oszczędnościowej ustalana jest przez pracownika w chwili przystępowania do ubezpieczenia, minimalna
jej wysokość wynosi 20 zł miesięcznie.

IV. UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE – OPIEKA MEDYCZNA PZU Życie S.A.
Rekomendujemy Państwu 7 wariantów medycznej opieki ambulatoryjnej:
Komfort, Komfort Plus, Meritum, Optimum, Standard, Standard Plus oraz Premium Plus,
a także nowatorskie grupowe ubezpieczenie szpitalne. Szczegółowy zakres powyższych wariantów znajdą
Państwo na stronach portalu (zakładka: materiały do pobrania).
1. Przystąpienie do ubezpieczenia nie jest poprzedzone underwrittingiem medycznym (weryfikacją stanu zdrowia
Ubezpieczonego),
2. Minimalna liczba osób przystępujących do ubezpieczenia w jednostce – tylko 3 osoby,
3. Do ubezpieczenia mogą przystępować funkcjonariusze i pracownicy oraz ich małżonkowie/partnerzy,
którzy nie ukończyli 64 roku życia i dzieci do lat 18 (młodzież ucząca się – do 25 roku życia)
Opieka medyczna to gwarancja:
• skorzystania z nielimitowanych wizyt u lekarzy podstawowej opieki medycznej (internista, rodzinny, pediatra)
oraz lekarzy 16 innych specjalności bez konieczności posiadania skierowania od lekarza POZ,
• możliwość dostępu do podstawowych oraz specjalistycznych badań diagnostycznych w krótkim terminie
(realizacja na podstawie skierowania od lekarza zatrudnionego w ramach placówki, z którą PZU Życie SA ma
zawartą umowę).
Ubezpieczenie szpitalne obejmuje ponad 180 procedur i gwarantuje Państwu szybkie i profesjonalne
przeprowadzenie objętych ochroną zabiegów chirurgicznych.
Współubezpieczeni (małżonkowie/partnerzy, dzieci) przystępują do tego samego wariantu, co główny Ubezpieczony.
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Gwarantowane parametry dostępności do świadczeń:
Oferta określa maksymalne terminy oczekiwania na świadczenia:
• na wizytę u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej – do 2 dni roboczych
• na wizytę u lekarza specjalisty – do 5 dni roboczych
• na wykonanie zabiegu – nie dłużej niż 30 dni roboczych (z uwzględnieniem stanu zdrowia)
Składki miesięczne za ubezpieczenie zdrowotne kształtują się w przedziale od 29,10 zł do 81,30 zł w zależności
od wariantu ubezpieczenia. Koszt świadczenia szpitalnego to 118 zł miesięcznie.
Składka za Współubezpieczonego jest w każdym z ubezpieczeń (opieka ambulatoryjna, świadczenie szpitalne)
niższa o 0,25 zł.
Organizacja świadczeń z zakresu Szpitalna Opieka Medyczna odbywa się pod numerami telefonu: 801 822 833
lub 22 382 28 33.
Klient w ramach ubezpieczenia Ambulatoryjna Opieka Medyczna dokonuje wyboru placówki medycznej,
z której usług będzie korzystać w okresie trwania odpowiedzialności PZU Życie SA (nazwę placówki medycznej
podaje się na deklaracji przystąpienia, lista placówek dostępna jest na stronach portalu). Organizacja świadczeń
z zakresu Ambulatoryjnej Opieki Medycznej odbywa się po telefonicznym zgłoszeniu bezpośrednio w placówce
medycznej.
Informacje dot. placówek, zakresów wariantów dostępne na stronie portalu dla Służby Więziennej – https://sw.ocac.pl
oraz pod numerem infolinii: 801 102 102

V. UBEZPIECZENIA PZU S.A.
UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW FUNKCJONARIUSZY
I PRACOWNIKÓW SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Ubezpieczenie zapewnia dodatkową ochronę w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków.
Dostępne jest w dwóch opcjach (zgodnie z poniższą tabelą):
ZDARZENIE

PAKIET NNW
NA CZAS PRACY I SŁUŻBY

Zgon w wyniku NW
Trwały uszczerbek na zdrowiu za 1% trwałego uszczerbku
do 39%/powyżej 39%
SKŁADKA ŁĄCZNA

PAKIET NNW
CAŁODOBOWY

15 000

30 000

150

150/300

3,00 zł

7,00 zł

W niniejszym ubezpieczeniu za następstwa nieszczęśliwych wypadków uznawane są również zawały serca
oraz udary mózgu. Ponadto za czas pracy i służby rozumie się także czas drogi z domu na służbę i ze służby
do domu, a także czas ćwiczeń, szkoleń, zawodów sportowych.

Ważne!
W prezentowanym ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków ochrona ubezpieczeniowa zostaje
rozszerzona o wypadki powstałe w związku z używaniem środków przymusu w celu zaprowadzenia porządku
w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej.

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW NIEPEŁNOLETNICH
DZIECI FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Zakres ubezpieczenia obejmuje zdarzenia powstałe w następstwie nieszczęśliwych wypadków. Przez niepełnoletnie
dzieci rozumie się osoby, które w roku kalendarzowym złożenia deklaracji nie ukończyły lub nie ukończą 18 roku życia.
Ubezpieczeniem objęte są wypadki na terenie Rzeczypospolitej i za granicą.
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ZDARZENIE

NNW (zakres pełny)

Zgon w wyniku NW
Trwały uszczerbek na zdrowiu
za 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu

SKŁADKA ŁĄCZNA

10 000
100

5,20 zł

Produkt ten może zastąpić lub uzupełnić ubezpieczenie „szkolne”.

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (OC)
Ubezpieczenie OC zapewnia funkcjonariuszom oraz pracownikom więziennictwa ochronę przed odpowiedzialnością
za szkody wyrządzone pracodawcy. Celem ubezpieczenia jest zwolnienie funkcjonariusza lub pracownika
od nałożonych na niego przez pracodawcę obciążeń finansowych, które zgodnie z przepisami prawa wynosić
mogą maksymalnie trzykrotność miesięcznego wynagrodzenia. Dzięki ubezpieczeniu OC zobowiązania
finansowe funkcjonariusza (pracownika) wynikające z tego tytułu mogą być przeniesione na Zakład Ubezpieczeń.
Ochroną ubezpieczeniową objęte są w szczególności:
• szkody wyrządzone osobie trzeciej (na osobie lub jej mieniu),
• szkody wyrządzone w mieniu Skarbu Państwa (w tym pracodawcy),
• szkody (rzeczowe) wyrządzone w mieniu powierzonym w związku z wykonywaniem czynności związanych
z pracą lub pełnieniem służby.
Ustalone zostały następujące wysokości sum gwarancyjnych:
• na jedno zdarzenie 300 000 zł bez względu na liczbę sprawców,
• na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia do jej wyczerpania 1 200 000 zł,
• na każdego pracownika lub funkcjonariusza – kwota trzymiesięcznego uposażenia przysługującego
w dniu wyrządzenia szkód.
PZU S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone umyślnie lub takie, których wartość nie przekracza 150 zł.

UBEZPIECZENIE KOSZTÓW OCHRONY PRAWNEJ
Ubezpieczenie kosztów ochrony prawnej dotyczy sytuacji, w której ubezpieczony funkcjonariusz (pracownik
Służby Więziennej) zobowiązany jest do pokrycia wydatków powstałych w związku z postawieniem go przed
sądem (czy przed sądem dyscyplinarnym) w charakterze podejrzanego, oskarżonego lub pozwanego w związku
z wykonywanym zawodem.
Ubezpieczeniem objęte są w szczególności:
• koszty usług osób uprawnionych do świadczenia ochrony prawnej,
• koszty opłat sądowych lub administracyjnych,
• koszty związane z uzyskaniem opinii biegłych, rzeczoznawców itp.
Suma ubezpieczenia wynosi 15 000 zł – w odniesieniu do jednego funkcjonariusza / pracownika i jednego
zdarzenia, w następstwie którego dochodzi do wszczęcia i prowadzenia postępowania dyscyplinarnego, karnego,
cywilnego w poszczególnych instancjach.
Ochrona ubezpieczeniowa rozszerzona została o koszty poręczenia majątkowego zastosowanego przez sąd
jako środek zapobiegawczy wobec Ubezpieczonego do kwoty 20 000 zł.
Składka miesięczna za pakiet ochrony prawnej (OC i ochrona prawna) wynosi 6 zł.
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UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SŁUŻB MEDYCZNYCH
– FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
• Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje funkcjonariuszy i pracowników służb medycznych więziennictwa,
gdy w związku z następstwami wykonywanych czynności medycznych zostaną zobowiązanI do naprawienia
szkody osobowej albo rzeczowej,
• Odpowiedzialność PZU S.A. na każdego Ubezpieczonego – do 20 000 zł,
• Ubezpieczenie obejmuje dodatkowo koszty ochrony prawnej w zakresie opisanym powyżej,
• PZU S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone umyślnie lub których wartość nie przekracza 150 zł,
• Składka miesięczna za pakiet ochrony prawnej służb medycznych (OC i ochrona prawna) wynosi 8,50 zł.

VI. UBEZPIECZENIE DLA EMERYTOWANYCH FUNKCJONARIUSZY
I PRACOWNIKÓW SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Program przewiduje możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie funkcjonariuszy i pracowników
więziennictwa, którzy przechodzą na zaopatrzenie emerytalne. Jest to rozwiązanie alternatywne i znacznie
korzystniejsze od standardowej oferty indywidualnej kontynuacji. Aktualna oferta dostępna jest na stronie
portalu https://sw.ocac.pl

VII. ZNIŻKI W UBEZPIECZENIACH
Każdy funkcjonariusz lub pracownik cywilny przystępujący do grupowego ubezpieczenia na życie otrzyma Kartę
Klubu PZU Pomoc. Karty Klienta uprawniają do 10% zniżki w ubezpieczeniach indywidualnych oferowanych
przez PZU S.A. np.: OC komunikacyjnym, Auto Casco, ubezpieczeniach mieszkań, kosztach leczenia za granicą
z wyłączeniem:
• ubezpieczeń pakietowych,
• ubezpieczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Zniżki udzielane są niezależnie od już posiadanych zniżek do minimalnej wysokości określonej
w taryfikatorach przez Ubezpieczyciela (składka minimalna 30% składki wyjściowej).
Przystąpienie do Klubu gwarantuje również możliwość skorzystania z rabatów (ponad 700 sklepów) oraz ofert
specjalnych. Najbardziej aktualna oferta Klubu dostępna jest na stronie http://www.pzu.pl lub pod numerem
infolinii: 801 102 102.
Z oferty Klubu, w tym również zniżek w ubezpieczeniach majątkowych oferowanych przez PZU S.A., można
korzystać dopiero po upływie 30 dni od dnia przystąpienia do Klubu. Kartę należy aktywować, dzwoniąc na ww.
numer infolinii.

VIII. KONTAKT Z BROKEREM
Wszelkich niezbędnych informacji udzielą Państwu z naszej strony:
1. Anetta Sylwestrowicz (56) 669 32 11, anetta.sylwestrowicz@mentor.pl
2. Edyta Wilczarska (56) 669 32 29, edyta.wilczarska@mentor.pl
3. Przemysław Groszewski (56) 669 33 20, przemyslaw.groszewski@mentor.pl
4. Jacek Rybiński (56) 669 32 04, jacek.rybinski@mentor.pl
5. Katarzyna Dorosz (56) 669 33 91, katarzyna.dorosz@mentor.pl
Pomoc w zakresie procedury obsługi ubezpieczeń:
1. Aleksandra Czarnota (56) 669 33 19, aleksandra.czarnota@mentor.pl

Przypominamy Państwu, iż pełna oferta ubezpieczeń dostępna jest na stronie Portalu Ubezpieczeniowego
https://sw.ocac.pl, tam znajdą Państwo również niezbędne materiały informacyjne (ogólne warunki
ubezpieczenia, druki deklaracji itp.).
Treść broszury ma charakter wyłącznie informacyjny.
Szczegółowe zasady funkcjonowania ubezpieczenia znajdują się w dokumentach dostępnych na stronie portalu oraz u Ubezpieczającego.
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