UBEZPIECZENIOWY

SZANOWNI PAŃSTWO
Firma brokerska Mentor S.A. na zlecenie Zrzeszenia

ubezpieczyciela standardową indywidualną kontynuację

Związków Zawodowych Energetyków wynegocjowała

ubezpieczenia.

Specjalnie

specjalną ofertę kontynuacji grupowego ubezpieczenia

umożliwia

dla pracowników i odchodzących pracowników oraz

ubezpieczenia dostosowanego do Państwa potrzeb oraz

członków ich rodzin w PZU Życie SA. Warianty

skorzystania z dodatkowych korzyści.

wybór

jednego

opracowany
z

trzech

Program
wariantów

ubezpieczenia w ramach Programu pod względem
warunków znacznie przewyższają oferowaną przez
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Program uzyskał aprobatę:


Zrzeszenia Związków Zawodowych Energetyków

Poniżej

znajdą

Państwo

opis

nowego

programu

ubezpieczenia

oraz

zasady

jego

funkcjonowania.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią broszury.

OPIS PROGRAMU
Do jednego z trzech opisanych poniżej wariantów mogą przystępować:
 Pracownicy/odchodzący pracownicy z zakładu pracy
oraz

ich

małżonkowie/partnerzy

i nie ukończyły 69 roku życia i byli ubezpieczeni
razem z pracownikiem.

i pełnoletnie dzieci, które ukończyły 18 rok życia

Warianty w ramach Programu Energetyk pod względem warunków znacznie przewyższają oferowaną dziś
standardową indywidualną kontynuację ubezpieczenia PZU Życie S.A. Specjalnie opracowany i dedykowany Program
ubezpieczenia na życie dla pracowników branży energetycznej jest propozycją unikalną na polskim rynku ubezpieczeń.

Nowy program kontynuacji Energetyk jest formą ubezpieczenia grupowego uwzględniającą najnowsze opcje
związane z zabezpieczeniem życia ubezpieczonych a nie dostępne w standardowej kontynuacji.
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 Rozszerzenie zakresu ochrony o:
a) kwalifikowane leczenie szpitalne (rozszerzenie

 Ciężkie choroby – 17 jednostek chorobowych

zasięgu terytorialnego ubezpieczenia o pobyty w

(Anemia

szpitalu w krajach Unii Europejskiej lub na

Chirurgiczne leczenie choroby wieńcowej by-pass,

terytorium: Australii, Islandii, Japonii, Kanady,

Choroba Creutzfelda-Jakoba, masywny zator tętnicy

Monako, Norwegii, Nowej Zelandii, Stanów

płucnej leczony operacyjnie, Niewydolność nerek,

Zjednoczonych

Nowotwór

Ameryki,

Szwajcarii

oraz

Watykanu).

aplastyczna,

złośliwy,

Bąblowiec

Odkleszczowe

mózgu,

wirusowe

zapalenie mózgu, Ropień mózgu, Sepsa, Tężec, Udar,

b) kartę apteczną (Ubezpieczony, który otrzymał

Wścieklizna, Zakażenie wirusem HIV w zw. z

świadczenie za pobyt w szpitalu otrzymuje

wykonywaną pracą, Zakażenie wirusem HIV poprzez

dodatkowe

świadczenie

transfuzję krwi, Zawał serca, Zgorzel gazowa)

Aptecznej.

Karta

w

postaci

uprawnia

do

Karty

odbioru

produktów w sieci aptek w całym kraju. Limit do

 definicję zawału serca na korzystniejszą dla
ubezpieczonych

wykorzystania po każdym pobycie w szpitalu

 Niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji

wynosi 100 zł w Wariancie I i 200 zł w

 Karta Klubu PZU Pomoc w Życiu to wiele przywilejów

Wariantach II i III (maks. 3 razy w roku). Karta

– usług Twój Asystent PZU Pomoc przydatne w

Apteczna działa przez 3 lata od jej wydania.

różnych sytuacjach życiowych, dostęp do ciekawych

c) Ubezpieczenie

operacji

chirurgicznych

ofert

specjalnych

oraz

program

rabatowy

(świadczenie przysługuje, jeśli została wykonana

realizowany z udziałem partnerów PZU; szczegóły na

operacja

stronie www.pzu.pl, www.klubpzupomoc.pl lub pod

chirurgiczna

zgodnie

z klasyfikacją zawartą w Wykazie Operacji
Chirurgicznych dołączonym do OWU, zawiera
610 zabiegów i operacji chirurgicznych).
Wysokość wypłacanego świadczenia:

numerem infolinii PZU Pomoc 801 102 102
 Zniżki 10% w PZU SA na ubezpieczenia majątkowe
(PZU Dom, PZU DOM PLUS, PZU DOM Letniskowy,
PZU NNW, PZU Wojażer) i komunikacyjne (AC, OC,

a) operacja I klasy – 100% sumy ubezpieczenia,

NNW). Zniżki udzielane w ramach karty Klubu PZU

b) operacja II klasy – 50% sumy ubezpieczenia,

Pomoc w Życiu nie łączą się z innymi promocjami

c) operacja III klasy – 30% sumy ubezpieczenia,

funkcjonującymi w PZU SA.

d) operacja IV klasy – 10% sumy ubezpieczenia,
e) operacja V klasy – 5% sumy ubezpieczenia,

Z tytułu operacji chirurgicznych można uzyskać
1 świadczenie w ciągu każdego okresu trwającego
kolejne 60 dni. Ubezpieczenie obejmuje zabiegi
i

operacje

przeprowadzone

w

placówkach

medycznych na terytorium Polski.
 Leczenie specjalistyczne – chemioterapia lub
radioterapia, terapia interferonowa, wszczepienie
kardiowertera

/

defibrylatora,

wszczepienie

rozrusznika serca, ablacja.
Poniżej przedstawiamy tabele świadczeń PZU ŻYCIE SA w ramach wariantów ubezpieczenia:
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Zakres świadczeń
Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego *

Specjalny zakres dla byłych pracowników
Sektora Energetycznego
Wariant I
Wariant II
Wariant III
66 000
88 000
110 000

Zgon ubezpieczonego w wyniku NW*
Zgon ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub krwotoku
śródmózgowego*

33 000

44 000

55 000

24 000

32 000

40 000

Zgon ubezpieczonego

18 000

24 000

30 000

240

320

400

120

160

200

9 000
18 000
1 800
1 800
1 200
900
2 400

12 000
24 000
2 400
2 400
1 600
1 200
3 200

15 000
30 000
3 000
3 000
2 000
1 500
4 000

90
45
60
30
300
15
10 000

120
60
80
40
400
20
15 000

150
75
125
50
500
25
20 000

3 000

3 500

4 000

100
2 000
2 500
58,55

200
2 000
2 500
75,70

200
2 000
3 000
92,40

Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW
za 1% trwałego uszczerbku
Trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany zawałem serca lub
krwotokiem śródmózgowym za 1% trwałego uszczerbku
Zgon współmałżonka
Zgon współmałżonka w wyniku NW
Zgon dziecka
Urodzenie martwego dziecka
Zgon rodziców i teściów
Urodzenie dziecka
Osierocenie dziecka (do 18 roku życia bądź 25 jeżeli się uczy)
Leczenie szpitalne ubezpieczonego - spowodowane:
 Wypadkiem komunikacyjnym
 Zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym
 Nieszczęśliwym wypadkiem
 Chorobą
 Oddział Intensywnej Terapii – świadczenie jednorazowe
 Rekonwalescencja (za 1 dzień zwolnienia)
Niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji
Wystąpienie ciężkiej choroby ubezpieczonego:
anemia aplastyczna, bąbelkowiec mózgu, chirurgiczne leczenie
choroby naczyń wieńcowych – by-pass, choroba CreutzfeldaJakoba, masywny zator tętnicy płucnej leczony operacyjnie,
niewydolność nerek, nowotwór złośliwy, odkleszczowe zapalenie
mózgu, ropień mózgu, sepsa, tężec, udar, wścieklizna, zakażenie
wirusem HIV o którym mowa w § 3 pkt. 32, zakażenie wirusem HIV
o którym mowa w § 3 pkt. 33, zawał serca, zgorzel gazowa
Karta apteczna
Leczenie specjalistyczne
Operacje chirurgiczne
Składka miesięczna w zł

PROGRAM UBEZPIECZENIOWY ENERGETYK

4

KARENCJE W PROGRAMIE ENERGETYK
BRAK KARENCJI

Pracownicy i odchodzący pracownicy z zakładu pracy oraz
ich

małżonkowie/partnerzy

W

związku

z

powyższym

zachęcamy

do

życiowi przystępowania do ubezpieczenia w pierwszym miesiącu

i pełnoletnie dzieci przystępujący w pierwszym miesiącu do po odejściu z zakładu pracy.
nowego Programu Energetyk – (z zachowaniem ciągłości
ochrony ubezpieczeniowej) nie będą objęci żadnymi
karencjami.

Karencje nie mają zastosowania w przypadku zdarzeń
związanych z następstwami nieszczęśliwych wypadków

PZU Życie SA nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do Ubezpieczonych w okresie karencji, tj. w okresie:
 6 miesięcy od przystąpienia do ubezpieczenia w
 90 dni od przystąpienia do ubezpieczenia
przypadku zdarzeń związanych ze zgonem (w tym
w przypadku wystąpienia ciężkiej choroby
urodzenia martwego dziecka),
i leczenia specjalistycznego
 9 miesięcy od przystąpienia do ubezpieczenia w
 180 dni od przystąpienia do ubezpieczenia
przypadku urodzenia dziecka,
w przypadku operacji chirurgicznych,
 30 dni od przystąpienia do ubezpieczenia w
Karencje nie mają zastosowania w przypadku zdarzeń
przypadku leczenia szpitalnego, pobytu na
oddziale intensywnej terapii, rekonwalescencji związanych z następstwami nieszczęśliwych wypadków
oraz świadczenia w postaci karty aptecznej,
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CO NALEŻY ZROBIĆ, ABY PRZYSTĄPIĆ DO UBEZPIECZENIA?
W celu przystąpienia do Programu Energetyk należy:
1. Zgłosić się do osoby prowadzącej ubezpieczenie w
zakładzie pracy. Wypełnić deklarację przystąpienia do
ubezpieczenia i klubu PZU Pomoc. Zostanie
wygenerowane oświadczenie o wybranym wariancie,
informacja o opłacaniu składek oraz indywidualny numer
rachunku do wpłaty składek. Składkę za ubezpieczenie
należy opłacić do 20 dnia miesiąca poprzedzającego
rozpoczęcie ubezpieczenia (np. do 20 stycznia za miesiąc
luty).

2. Lub zgłosić się do podmiotu obsługującego
kontynuację PGA Sp. z o.o. w celu zawarcia
ubezpieczenia indywidualnej kontynuacji.

g

Wszystkie osoby uprawnione do przystąpienia do Programu Energetyk mogą przystępować do dowolnie wybranego
wariantu ubezpieczenia na życie.
WAŻNE: Aby przystąpić do ubezpieczenia należy przestrzegać podanych powyżej terminów tzn. najpóźniej do 25 dnia
miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego ma się rozpocząć ochrona ubezpieczeniowa (np. do 25 stycznia za luty)
musi wpłynąć poprawnie wypełniona deklaracja oraz składka za ubezpieczenie w kwocie odpowiadającej wybranemu
wariantowi ubezpieczenia.

ADRES DO KORESPONDENCJI:
Polska Grupa Asekuracyjna Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 200 lok 19
02-486 Warszawa
Tel. +48 (22) 398 69 76, + 48 (22) 398 69 86
Fax. + 48 (22) 398 69 87
e-mail: biuro@ipga.pl
Dla zapewnienia regularnych przelewów zalecamy złożenie zlecenia stałego w swoim banku.
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ZMIANA ZAKRESU UBEZPIECZENIA
Ubezpieczony ma prawo do zmiany wariantu
ubezpieczenia życie w dowolnym czasie (ze skutkiem na
pierwszy dzień kolejnego miesiąca). W przypadku zmiany
wariantu w ubezpieczeniu na życie, należy spisać nową
deklarację, zaznaczyć „Zmiana zakresu ubezpieczenia” i
przesłać ją do podmiotu obsługującego ubezpieczenia w
terminie do 15-go dnia miesiąca poprzedzającego

miesiąc, od którego wariant ma być zmieniony oraz
równocześnie
opłacić
składkę
w nowej wysokości.
Dokument do pobrania dostępny jest na stronie
www.energetyk.ipga.pl

W przypadku, gdy zmiana będzie skutkowała zwiększeniem wysokości należnych świadczeń, zastosowana będzie
karencja do różnicy sumy ubezpieczenia przez okres:
 6 miesięcy od zmiany wariantu w przypadku zdarzeń
związanych ze zgonem (w tym urodzenia martwego
dziecka),
 9 miesięcy od zmiany wariantu w przypadku
urodzenia,

 30 dni od zmiany wariantu w przypadku leczenia,
pobytu na oddziale intensywnej terapii,
 90 dni od zmiany wariantu w przypadku ciężkiej
choroby i leczenia specjalistycznego,
 180 dnia od zmiany wariantu w przypadku operacji
chirurgicznych,

Krencja nie ma zastosowania jeżeli zdarzenie nastąpiło wskutek nieszczęśliwego wypadku.
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ZMIANA DANYCH OSOBOWO-ADRESOWYCH ZAWARTYCH W DEKLARACJI
O wszelkich zmianach danych Ubezpieczonego
dotyczących nazwiska, adresu do korespondencji, oraz
wskazania osób uposażonych, należy niezwłocznie
poinformować pracowników podmiotu obsługującego
ubezpieczenia. Ubezpieczony, u którego nastąpiła
zmiana danych, powinien wypełnić nowy formularz

deklaracji, zaznaczyć „Zmiana danych ubezpieczonego”
i przesłać ją do podmiotu obsługującego ubezpieczenia
PGA.
Odpowiedni dokument do pobrania jest na stronie
www.energetyk.ipga.pl

WYSTĄPIENIE Z UBEZPIECZENIA
Ubezpieczony
z

umowy

może

w

ubezpieczenia.

każdej

chwili

Stosowne

wystąpić

jakiego występuje oraz datę wystąpienia (ostatni dzień

oświadczenie

miesiąca, za który opłacono ostatnią składkę). Dokument

powinno być złożone na piśmie i powinno zawierać: dane

do pobrania jest na stronie www.energetyk.ipga.pl

osobowe Ubezpieczonego, zakres ubezpieczenia, z

LIKWIDACJA SZKÓD
Ubezpieczenie Na Życie:
Grupa PZU uruchomiła nową formę składania

internetowy

formularz

zgłoszenia

a

wymaganą

wniosku o wypłatę świadczenia, która jest dostępna 24

dokumentację zeskanować i załączyć do zgłoszenia

godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z dowolnego miejsca

w formacie pliku PDF. Jest to wygodny i najszybszy

na świecie – zgłoszenie internetowe.

sposób zgłoszenia roszczenia, a wypłata świadczenia

Po zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego należy

następuje w ciągu kilku dni.

poprzez stronę internetową www.pzu.pl wypełnić
Sposoby uzyskania informacji o zgłoszonych
świadczeniach:
 za pośrednictwem Internetu (Internetowy Status
Sprawy) – po zgłoszeniu świadczenia przez Internet
uprawniony otrzymuje maila z numerem sprawy
oraz numerem PIN do zalogowania się do sprawy na
stronie www.pzu.pl (opcja sprawdź status
zgłoszenia),
 na Infolinii PZU: tel. 801 102 102 lub 22 566 55 55,
 od pracowników Oddziału PZU.
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Inne metody zgłoszenia świadczenia:
 W dowolnym Oddziale PZU.
 Przez telefon na Infolinii PZU 801 102 102 lub 22
566 55 55

8

KLUB PZU POMOC W ŻYCIU
Klub PZU Pomoc w Życiu to program lojalnościowy dla
Klientów PZU Życie SA objętych ubezpieczeniem na życie
w ramach polisy grupowej. Każdy członek klubu
otrzymuje bezpłatną kartę klubowicza. Klub to wiele

przywilejów – usługi Twój Asystent PZU Pomoc
przydatne w różnych sytuacjach życiowych, dostęp do
ciekawych ofert specjalnych oraz program rabatowy
realizowany z udziałem partnerów PZU.

Z kartą klubowicza możesz kupić w dobrej cenie w ponad 800 punktach handlowo-usługowych i sklepach
internetowych:
 części
motoryzacyjne,
usługi
związane
b. Upusty w salonach Vision Express
z użytkowaniem eksploatacją samochodu lub
 20% zniżki przy zakupie kompletnej pary okularów
motocykla,
oraz na akcesoria okularowe, a do tego badanie
 usługi pomocne w codziennych pracach domowych
wzroku za 1zł. Pomyśl o poprawie swojego wzroku i
przy awarii, drobnych naprawach lub remoncie,
zapoznaj się z pozostałymi ofertami sklepu Vision
 usługi związane z wypoczynkiem i podróżowaniem,
Express.
 usługi dla zdrowia i urody,
 OFERTA KLUBU PZU POMOC W ŻYCIU
 OFERTY SPECJALNE (TERMINOWE)
1. Dodatkowa zniżka 10% na ubezpieczenia PZU:
a. OC, AC, NNW,
Darmowa Paczka dla Niemowlaka
b. mieszkania/domu,
1. Urodziło Ci się dziecko? Z tej okazji Klub PZU
c. Zniżki nie łączą się z ofertami
Pomoc ma dla Ciebie prezent. Odbierz
promocyjnymi ubezpieczyciela
bezpłatną Paczkę,
a. Niemowlaka dla swojego dziecka

KONTAKT
Wszelkie informacje i dokumenty dotyczące Programu Energetyk są dostępne:
 Ewa Sokół Dyrektor Sprzedaży tel. 785 801 101 e.sokol@ipga.pl
 w zakładzie pracy u osób dotychczas prowadzących ubezpieczenie,
 w podmiocie obsługującym kontynuację PGA Sp. z o.o. tel. 22 398 69 76, 22 398 69 86 e-mail:biuro@ipga.pl
 na stronie www.energetyk.ipga.pl

PZU.PL
801 102 102

Treść broszury ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe zasady funkcjonowania ubezpieczenia znajdują się w dokumentach dostępnych na portalu
ubezpieczeniowym lub u osób obsługujących Program Energetyk wyznaczonych przez ubezpieczającego.
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