
 

 

Kompleksowa propozycja ubezpieczeń grupowych PZU Życie SA 
dla członków ORGANIZACJI MARYNARZY KONTRAKTOWYCH 
NSZZ SOLIDARNOŚĆ oraz ich współmałżonków, partnerów 
życiowych i pełnoletnich dzieci 
 
UBEZPIECZENIE OCHRONNE 
 

Pakiet korzyści 

    Dla członka organizacji    Dla rodzin członka 
               organizacji 

Ubezpieczenie udzielane bez ankiet i badań 

lekarskich 

Wsparcie finansowe dla rodziny 

w razie wypadku lub śmierci ubezpieczonego 

Wsparcie finansowe w razie nieszczęśliwego 
wypadku i utraty bliskiej osoby 

 
Możliwość rozszerzenia ochrony na małżonka/ 

partnera życiowego i pełnoletnie dzieci 

Ochrona z tytułu zdarzeń medycznych  

(choroba, szpital) 
Bogaty pakiet świadczeń dla całej rodziny 

 

 

Dodatkowe korzyści z tytułu ubezpieczenia: 
• szybka i sprawna realizacja świadczeń, 

• ochrona 24 godziny na dobę, na całym świecie, 
• wsparcie finansowe dla marynarzy należących do OMK i ich rodzin, 

• możliwość indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia. 

 
Dla kogo jest ubezpieczenie grupowe? 

 Dla pracowników w wieku 16-69 lat, zatrudnionych nie tylko na podstawie umowy o pracę, ale także m.in. na 

podstawie umowy zlecenia, członkostwa oraz małżonków, partnerów życiowych i pełnoletnich dzieci w wieku od  
18-69 lat. 

 Ochrona trwa do 70 roku życia. 



 
 

 

* Trwający nieprzerwanie minimum 48 godzin pobyt na Oddziale Intensywnej Terapii  w trakcie pobytu w szpitalu. 

** Bezpośrednio po co najmniej 14 dniowym pobycie w szpitalu, pobyt na zwolnieniu lekarskim wydanym przez ten szpital 
*** Odpowiedzialność PZU Życie obejmuje pobyt w szpitalu  na terytorium należącym do Unii Europejskiej lub na terytorium Australii, 

Nowej Zelandii, Islandii,   Kanady,  Japonii, Norwegii, USA, Szwajcarii, Kanady oraz Watykanu 

 

Niniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Zasady wypłaty świadczeń z tytułu wystąpienia 
poszczególnych zdarzeń określają Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Pracowniczego typ P Plus i odpowiednie umowy 

dodatkowe  zatwierdzone przez Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie S.A. OWU dostępne na stronie internetowej:  
www.pzu.pl -> grupowe ubezpieczenie typ P Plus -> pliki do pobrania 

RODZAJ ŚWIADCZENIA Zakres ubezpieczenia 
    Śmierć ubezpieczonego spowodowana:  

   - nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym w pracy 80 000 zł 

   - nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym 60 000 zł 

   - nieszczęśliwym wypadkiem przy pracy 60 000 zł 

   - nieszczęśliwym wypadkiem 40 000 zł 

   - zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym 36 000 zł 

   - przyczyną naturalną 20 000 zł 

Osierocenie dziecka (jednorazowe świadczenie dla dziecka do 18 r.ż., a jeśli się uczy -  do 25.r.ż.) 3 000 zł 

    Śmierć małżonka / partnera życiowego spowodowana: 
   - nieszczęśliwym wypadkiem 
   - przyczyną naturalną 

15 000 zł 
8 000 zł 

   Śmierć dziecka spowodowana - dziecko bez względu na wiek 3 000 zł 

   Śmierć rodziców oraz rodziców małżonka/ partnera życiowego ( teściów) 1 260 zł 
   Urodzenie się dziecka 
   Urodzenie martwego dziecka 

800 zł 

1 600 zł 
   Uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem   

   -  100 % trwałego uszczerbku 
   -   1 % trwałego uszczerbku 

30 000 zł 

300 zł 
   Uszczerbek na zdrowiu spowodowany zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym   

   -  100 % trwałego uszczerbku 
   -   1 % trwałego uszczerbku 

30 000 zł 
300 zł 

 

   Wystąpienie ciężkiej choroby ubezpieczonego: 
 anemia plastyczna, 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, zakażenie 
wirusem HIV – dwie jednostki, zawał serca, zgorzel gazowa 

4 000 zł 

( 17 jednostek chorobowych) 

   Operacja chirurgiczna ubezpieczonego na terenie RP: 
   
    
   1 klasa 
   2 klasa 
   3 klasa 
   4 klasa 
   5 klasa 

 
 

2 500 zł 
1 250 zł 

750 zł 

250 zł 
125 zł 

 
Leczenie szpitalne ubezpieczonego (za pierwsze 14 dni hospitalizacji wg stawek poniżej, od 15 dnia 
hospitalizacji płatne wg stawki chorobowej) – spowodowane: 
 

 
- wypadkiem komunikacyjnym  
- wypadkiem przy pracy 
- nieszczęśliwym wypadkiem  
- zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym 
- chorobą 
- pobyt na Oddziale Intensywnej Terapii * 
- rekonwalescencja** 

1 dzień NW 
 2 dni choroba 

 

140 zł 
140 zł 

100 zł 
120 zł 

40 zł 

400 zł 
20 zł 

Rozszerzenie odpowiedzialności z tytułu pobytu w szpitalu poza terytorium Polski*** TAK 

Prawo do indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia TAK 

  SKŁADKA  30 zł 

http://www.pzu.pl/


 

 Do ubezpieczenia nie mogą przystąpić członkowie, małżonkowie oraz pełnoletnie dzieci, którzy w dniu 

podpisania deklaracji przebywają w szpitalu, na zwolnieniu lekarskim oraz osoby wobec których uznano 

niezdolnością do pracy lub służby.  

 

 Przystąpienie do ubezpieczenia odbywa się poprzez wypełnienie formularza osobowego, który 

należy przesłać skanem na adres mailowy: biuro@nms.org.pl najpóźniej do każdego miesąca 

poprzedzajacego odpowiedzialność. Na jego podstawie zostanie przygotowana deklaracja 

przystąpienia do ubezpieczenia. 
Otrzymaną deklarację przystąpienia należy podpisać w pkt. V jako “osoba przystępująca” i 

niezwłocznie ( najpóźniej do 30.06.2018) przesłać skanem na adres mailowy: biuro@nms.org.pl  

 

UWAGA: Jeżeli do ubezpieczenia przystępuje Twój członek rodziny to on podpisuje się jako osoba 

przystępująca, a Ty podpisujesz pkt. VI – oświadczenie ubezpieczonego podstawowego. 

 

WAŻNE !!! Podpisane oryginały deklaracji należy niezwłocznie po przyjeździe dostarczyć do 

siedziby Organizacji Marynarzy Kontraktowych NSZZ SOLIDARNOŚĆ. 

 

 

BRAK KARENCJI dla osób, które podpiszą formularz osobowy do: 

 20 czerwca, 20 lipca i 20 sierpnia 

Wyjątek stanowi świadczenie – Operacje Chirurgiczne – 180 dni karencji 

 

 

 

     Kontakt: 

Bożena Szmajdzińska tel.: : 91 422 02 02, e-mail: biuro@nms.org.pl 

 


