
Szanowni Państwo, 
 

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna ma zaszczyt zaproponować Państwu korzystną zmianę grupowego 
ubezpieczenia pracowniczego, polegającą na zastąpieniu dotychczasowych wariantów nowymi propozycjami, dostosowanymi do życzeń 
pracowników i opartymi na najnowszych ogólnych warunkach ubezpieczeń. Szczegółowy opis nowych wariantów przedstawiamy  
w załączeniu. 
 
Dlaczego warto.. 

Jesteśmy z Państwem w najtrudniejszych sytuacjach życiowych – gdy tracicie bliskich, w razie nieszczęśliwego wypadku, 
choroby, pobytu w szpitalu. W chwilach, kiedy potrzebujecie pomocy ubezpieczenie zapewni szybkie  
i solidne wsparcie finansowe.  
Rozumiemy różnorodność Państwa potrzeb – w celu ich zaspokojenia przygotowaliśmy trzy różne warianty ochrony ubezpieczeniowej 
dla pracowników oraz wariant dla współmałżonków i pełnoletnich dzieci pracowników.  
 
Wyjaśniamy że... 
 

 Do ubezpieczenia przystąpić może każdy pracownik Politechniki Śląskiej  w wieku: od 18 do 79 lat – pracownicy, 18-69 lat –
współmałżonkowie i pełnoletnie dzieci. Ubezpieczenie obowiązuje do rocznicy polisy w roku , w którym ubezpieczony ukończy 
80 rok życia (dla współmałżonków i pełnoletnich dzieci – 70 rok życia). Warunkiem objęcia ubezpieczeniem jest złożenie 
deklaracji przystąpienia. 

 Osoby, które do tej pory nie były objęte ubezpieczeniem, mają możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia bez 
zastosowania okresu karencji w ubezpieczeniu podstawowym. Karencje obowiązują tylko dla osób nowoprzystępujących do 
dodatkowych ubezpieczeń na wypadek leczenia szpitalnego, ciężkiej choroby i operacji chirurgicznych (karencja 
odpowiednio: 30 dni, 90 dni i 180 dni). 

 W stosunku do pozostałych osób tj. tych które przystąpią do ubezpieczenia  po okresie 3 miesięcy od  daty zatrudnienia  lub 
od zawarcia umowy  ma zastosowanie 6 - miesięczny okres karencji w ubezpieczeniu podstawowym (karencja na urodzenie 
dziecka wynosi 9 miesięcy). Karencja w opcjach dodatkowych - jak wyżej. 
Karencje nie dotyczą zdarzeń będących następstwami nieszczęśliwego wypadku. 

  Nie ma konieczności wykonania jakichkolwiek badań lekarskich przed przystąpieniem do ubezpieczenia. 
 W ramach ubezpieczenia podstawowego będziecie Państwo korzystali z ochrony ubezpieczeniowej 24 godziny na dobę. 

Grupowe ubezpieczenie pracownicze jest wyjątkowym produktem posiadającym wiele zalet, do których zaliczyć możemy 
bardzo wysokie kwoty świadczeń połączone z atrakcyjną składką, znacznie niższą niż w ubezpieczeniu indywidualnym. 

 Opieka medyczna w wariancie Intro zapewnia niżej wymieniony zakres usług w wybranej placówce medycznej. Istnieje 
możliwość wyboru wariantów o szerszym zakresie za dodatkową dopłatą (10,90 zł wariant Standard; 29,80 zł wariant 
Standard Plus; 20,10 zł wariant Komfort, 34 zł wariant Komfort Plus).  

 
 

Zakres świadczeń w danym pakiecie 
Zakres ubezpieczenia  

INTRO 
karta rabatowa  

24 – godzinna bezpłatna telefoniczna infolinia medyczna                   (0 801-111-811) tak 
Rejestracja telefoniczna i możliwość dostosowania terminów wizyt do indywidualnych 
potrzeb tak 
Nieograniczony, dostęp do lekarza rodzinnego, internisty, pediatry 50% zniżki 
Dostęp do 16 lekarzy specjalistów  ( nielimitowany dostęp, bez skierowania) 50% zniżki 
Dostęp do kilkudziesięciu podstawowych testów diagnostycznych (laboratoryjnych, RTG, 
USG, EKG, bakteriologii i innych) 20% zniżki 

Dostęp do specjalistycznych testów z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, USG, obrazowej i 
inne (np. tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, urografia, mammografia EMG, 
testy skórne alergiczne, densytometria) 

Dostęp z pełną  
odpłatnością usługi 

Opieka stomatologiczna 

Stomatologia zachowawcza 
 z 20% zniżką. 

Przegląd stomatologiczny - 
bezpłatnie raz w roku 

 
Usługi medyczne oferowane w ramach tego ubezpieczenia realizowane będą przy współpracy partnera medycznego : MEDEN - GLIWICE, UL. ZABRSKA 6 

,MEDYCYNA RODZINNA - KATOWICE UL. BOGUCICKA 14, ELVITA - KATOWICE, UL. LUBUSKA 23, MEDYCYNA RODZINNA - TYCHY, UL. DAMROTA 

47, MEDYCYNA RODZINNA - OPOLE, UL. EMILA FIELDORFA 2, ELVITA - JAWORZNO, UL. PROMIENNA 51, BESKIDZKIE CENTRUM MEDYCZNE -

BIELSKO BIAŁA, UL. DĄBROWSKIEGO 3/1, UL. MŁODZIEŻOWA 21, CENTRUM MEDYCZNE LIM SP. Z O.O. - KRAKÓW, UL. SŁOWACKIEGO 64, 

MEDYCYNA RODZINNA - KRAKÓW, UL. FRYCZA MODRZEWSKIEGO, MEDIKOL -RYBNIK, UL. PARKOWA 4A, RADAN-MED  -GLIWICE , UL. 

BASZTOWA 3, CENTRUM MEDYCYNY SPORTOWEJ ZABRZE UL. BRZECHWY 2/1, NZOZ ERA MED. - CHORZÓW UL. PADEREWSKIEGO 24. 

Dla osob powyżej 64 roku życia spośród wymienionych dedykowane są następujące placówki: Meden - Gliwice, Medicol – Rybnik, Centrum Medycyny 

Sportowej  -Zabrze, Medycyna Rodzinna –cała sieć placówek, Elvita –Jaworzno .  

Informujemy również, że istnieje również dodatkowo możliwość przystąpienia do ubezpieczenia Pełnia Życia na sumę 75 000 zł 
(składka jest kalkulowana zależnie  od  wieku i płci ubezpieczonych –obecnie około 25 zł) .  

 
   Szczegółowe informacje możecie Państwo uzyskać w Dziale Spraw Osobowych Nauczycieli Akademickich (tel. 1323, 

1474) oraz w Dziale Spraw Osobowych Pracowników Nie będących Nauczycielami  Akademickimi (tel. 1435, 1628). 
Każdej z osób ubezpieczonych zostanie przedłożona do podpisu nowa deklaracja przystąpienia.  
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