
Ubezpieczenie na życie dla Funkcjonariuszy i Pracowników Podlaskiego 

Oddziału Straży Granicznej  
oraz ich małżonków/partnerów życiowych i pełnoletnich dzieci 

01.03.2022 

Ochrona podstawowa – 6 wariantów ubezpieczenia (minimalna partycypacja – 30 osób w danym wariancie) 

ZAKRES UBEZPIECZENIA      WARIANT I WARIANT II WARIANT III WARIANT IV WARIANT V WARIANT VI 

Świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego spowodowanej*:            

• wypadkiem komunikacyjnym w pracy z udziałem samochodu ciężarowego w 
porze nocnej  

  (22.00-6.00 czasu lokalnego) 

273 000 zł 473 100 zł 650 100 zł 670 100 zł 720 500 zł 750 100 zł 

• wypadkiem komunikacyjnym w pracy w porze nocnej (22.00–6.00 czasu lokalnego) 273 000 zł 423 100 zł 600 100 zł 620 100 zł 670 500 zł 700 100 zł 

• wypadkiem komunikacyjnym w pracy z udziałem samochodu ciężarowego 273 000 zł 423 100 zł 600 100 zł 620 100 zł 670 500 zł 700 100 zł 

• wypadkiem komunikacyjnym z udziałem samochodu ciężarowego w porze nocnej 

  (22.00–6.00 czasu lokalnego) 
185 000 zł 335 100 zł 350 100 zł 380 100 zł 450 500 zł 502 100 zł 

• wypadkiem komunikacyjnym w porze nocnej (22.00–6.00 czasu lokalnego) 185 000 zł 285 100 zł 300 100 zł 330 100 zł 400 500 zł 452 100 zł 

• wypadkiem komunikacyjnym w pracy 273 000 zł 373 100 zł 550 100 zł 570 100 zł 620 500 zł 650 100 zł 

• wypadkiem komunikacyjnym z udziałem samochodu ciężarowego 185 000 zł 318 100 zł 500 100 zł 490 100 zł 570 500 zł 600 100 zł 

• wypadkiem komunikacyjnym 185 000 zł 235 100 zł 250 100 zł 280 100 zł 350 500 zł 402 100 zł 

• wypadkiem w pracy 218 000 zł 218 100 zł 400 100 zł 390 100 zł 470 500 zł 500 100 zł 

• pożarem albo zatruciem tlenkiem węgla 130 000 zł 180 100 zł 200 100 zł 200 100 zł 300 500 zł 352 100 zł 

• utonięciem 130 000 zł 180 100 zł 200 100 zł 200 100 zł 300 500 zł 352 100 zł 

• wybuchem gazu 130 000 zł 180 100 zł 200 100 zł 200 100 zł 300 500 zł 352 100 zł 

• porażeniem prądem albo uderzeniem pioruna 130 000 zł 180 100 zł 200 100 zł 200 100 zł 300 500 zł 352 100 zł 

• uprawianiem sportu 130 000 zł 180 100 zł 200 100 zł 200 100 zł 300 500 zł 352 100 zł 

• uprawianiem niebezpiecznego sportu 130 000 zł 230 100 zł 250 100 zł 250 100 zł 350 500 zł 402 100 zł 

• uprawianiem sportu na kółkach 130 000 zł 230 100 zł 250 100 zł 250 100 zł 350 500 zł 402 100 zł 

• uprawianiem narciarstwa albo snowboardingu 130 000 zł 280 100 zł 300 100 zł 300 100 zł 400 500 zł 452 100 zł 

• nieszczęśliwym wypadkiem 130 000 zł 130 100 zł 150 100 zł 150 100 zł 250 500 zł 302 100 zł 

• zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym 115 000 zł 115 100 zł 150 100 zł 150 100 zł 210 500 zł 250 100 zł 

Śmierć ubezpieczonego 50 000 zł 50 100 zł 65 100 zł 75 100 zł 85 500 zł 120 100 zł 

Świadczenia dla dziecka – osierocenie 2 000 zł 2 000 zł 4 000 zł 4 000 zł 6 000 zł 7 000 zł 

Świadczenia z tytułu śmierci współubezpieczonych*:             

• śmierć małżonka/partnera spowodowana wypadkiem komunikacyjnym 30 000 zł  70 000 zł 85 000 zł 90 000 zł 100 000 zł 105 000 zł 

• śmierć małżonka/partnera spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem  20 000 zł 20 000 zł 35 000 zł 40 000 zł 50 000 zł 55 000 zł 

• śmierć małżonka/partnera  11 000 zł 11 000 zł 16 000 zł 20 000 zł 25 000 zł 25 000 zł 

• śmierć dziecka spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem  4 000 zł 4 000 zł 5 000 zł 6 500 zł 7 000 zł 7 000 zł 

• śmierć dziecka 2 500 zł 2 500 zł 3 000 zł 5 500 zł 6 000 zł 6 000 zł 

• śmierć rodziców spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem  3 000 zł 3 000 zł 3 000 zł 4 000 zł 5 000 zł 6 000 zł 

• śmierć rodziców 2 000 zł 2 000 zł 2 000 zł 3 000 zł 3 000 zł 3 000 zł 

• śmierć rodziców małżonka/partnera spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem  3 000 zł 3 000 zł 3 000 zł 4 000 zł 5 000 zł 6 000 zł 

• śmierć rodziców małżonka/partnera 2 000 zł 2 000 zł 2 000 zł 3 000 zł 3 000 zł 3 000 zł 

Urodzenie:             

• urodzenie dziecka 1 100 zł 1 100 zł 1 400 zł 1 500 zł 1 700 zł 1 900 zł 

• urodzenie martwego dziecka 2 200 zł 2 200 zł 2 800 zł 3 000 zł 3 400 zł 3 800 zł 

Świadczenia zdrowotne:             

• trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem – 100% 50 000 zł 50 000 zł 55 000 zł 57 000 zł 60 000 zł 63 000 zł 

• trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem – 1% 500 zł 500 zł 550 zł 570 zł 600 zł 630 zł 

• trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany zawałem serca lub krwotokiem 
śródmózgowym – 100% 

50 000 zł 50 000 zł 55 000 zł 57 000 zł 60 000 zł 63 000 zł 

• trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany zawałem serca lub krwotokiem 

śródmózgowym – 1% 
500 zł 500 zł 550 zł 570 zł 600 zł 630 zł 

• wystąpienie ciężkiej choroby ubezpieczonego (31 jednostek chorobowych) 8 000 zł 8 000 zł 10 000 zł 10 000 zł 10 000 zł 12 000 zł 

• wystąpienie ciężkiej choroby u małżonka ubezpieczonego (31 jednostek 
chorobowych) 

2 000 zł 2 000 zł 3 000 zł 4 000 zł 4 000 zł 5 000 zł 

• wystąpienie ciężkiej choroby dziecka ubezpieczonego (26 jednostek -- -- 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł 



chorobowych) 

• ciężka choroba dziecka – usługi medyczne (26 jednostek chorobowych) -- -- Tak Tak Tak Tak 

• operacja chirurgiczna             

- I klasa (100% sumy ubezpieczenia) 2 000 zł 2 000 zł 3 500 zł 7 000 zł 7 500 zł 8 000 zł 

- II klasa (50% sumy ubezpieczenia) 1 000 zł 1 000 zł 1 750 zł 3 500 zł 3 750 zł 4 000 zł 

- III klasa (30% sumy ubezpieczenia) 600 zł 600 zł 1 050 zł 2 100 zł 2 250 zł 2 400 zł 

- IV klasa (10% sumy ubezpieczenia) 200 zł 200 zł 350 zł 700 zł 750 zł 800 zł 

- V klasa (5% sumy ubezpieczenia) 100 zł 100 zł 175 zł 350 zł 375 zł 400 zł 

• niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji 12 000 zł 12 000 zł 20 000 zł 30 000 zł 37 500 zł 45 000 zł 

• leczenie szpitalne - pobyt w szpitalu spowodowany*:             

    - wypadkiem komunikacyjnym w pracy (za pierwsze 14 dni pierwszego pobytu) 275 zł 275 zł 300 zł 300 zł 350 zł 500 zł 

- wypadkiem komunikacyjnym (za pierwsze 14 dni pierwszego pobytu) 220 zł 220 zł 270 zł 270 zł 315 zł 400 zł 

- wypadkiem przy pracy (za pierwsze 14 dni pierwszego pobytu) 220 zł 220 zł 270 zł 270 zł 315 zł 400 zł 

- zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym (za pierwsze 14 dni pierwszego 
pobytu) 

110 zł 110 zł 150 zł 150 zł 175 zł 250 zł 

- nieszczęśliwym wypadkiem (za pierwsze 14 dni pierwszego pobytu) 165 zł 165 zł 240 zł 240 zł 280 zł 300 zł 

- chorobą 55 zł 55 zł 60 zł 60 zł 70 zł 100 zł 

- nieszczęśliwym wypadkiem (od 15. dnia pierwszego pobytu) 55 zł 55 zł 60 zł 60 zł 70 zł 100 zł 

• pobyt na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii – jednorazowe świadczenie 550 zł 550 zł 600 zł 600 zł 700 zł 1 000 zł 

• rekonwalescencja – za każdy dzień zwolnienia lekarskiego  

  (maksymalnie za 30 dni po minimum 14-dniowym pobycie w szpitalu)  
27,50 zł 27,50 zł 30 zł 30 zł 35 zł 50 zł 

• leczenie szpitalne poza terytorium Polski Tak Tak Tak Tak Tak Tak 

• karta apteczna – prawo do odbioru w aptece produktów o wartości: 200 zł 200 zł 200 zł 200 zł 200 zł 200 zł 

• leczenie specjalistyczne (ablacja, chemioterapia albo radioterapia bądź 
radioterapia Gamma Knife lub Cyber Knife, dializoterapia, terapia interferonowa, 

terapia radiojodem nienowotworowych chorób tarczycy, wszczepienie kardiowertera-
defibrylatora, wszczepienie stymulatora resynchronizującego, wszczepienie 

stymulatora (rozrusznika) serca) 

3 000 zł 3 000 zł 5 000 zł 5 000 zł 5 500 zł 6 000 zł 

    • oparzenie - 10 000 zł 10 000 zł 10 000 zł 10 000 zł 10 000 zł 

    • trwałe inwalidztwo spowodowane: 
 

 

        ▪ wypadkiem komunikacyjnym - 

całkowite - 10 000 zł 
częściowe – odpowiedni procent z 10 000 zł 

w zależności od rodzaju  uszkodzenia ciała 

        ▪ pożarem - 

        ▪ wybuchem gazu - 

        ▪ porażeniem prądem albo uderzeniem pioruna - 

        ▪ uderzeniem pioruna - 

• złamanie kości spowodowane:  
 

- uprawianiem sportu na kółkach - 

odpowiedni % z 10 000 zł 

w zależności od rodzaju złamania - uprawianiem joggingu - 

- grą w piłkę - 

Medyczny Ekspert Domowy (wariant podstawowy) Nie Tak 

Prawo do indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia Tak Tak 

Łączna składka miesięczna za osobę 56,00 zł 64,79 zł 81,14 zł 90,84 zł 101,09 zł 114,39 zł 

Łączna składka miesięczna za ubezpieczonego z pakietem medycznym INTRO** 63,40 zł 72,19 zł 88,54 zł 98,24 zł 108,49 zł 121,79 zł 

Łączna składka miesięczna za współmałżonka/partnera życiowego, dziecko z 
pakietem medycznym INTRO** 

63,15 zł 71,94 zł 88,29 zł 97,99 zł 108,24 zł 121,54 zł 

* Wysokość świadczenia, jakie wypłacamy łącznie z tytułu danego zdarzenia ubezpieczeniowego. 

Dodatkowa ochrona życia 

Oferta dla tych z Państwa, którzy są zainteresowani podwyższeniem świadczeń ( dodatkowo do wyżej przedstawionych wariantów) 

ZAKRES UBEZPIECZENIA WARIANT I WARIANT II WARIANT III 

Śmierć ubezpieczonego spowodowana*:    

 nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym w pracy  110 000 zł 300 000 zł 380 000 zł 

 nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym 90 000 zł 200 000 zł 280 000 zł 

 nieszczęśliwym wypadkiem w pracy 90 000 zł 200 000 zł 280 000 zł 

 nieszczęśliwym wypadkiem 50 000 zł 100 000 zł 180 000 zł 

 przyczyną naturalną 25 000 zl 40 000 zł 60 000 zł 

Składka miesięczna 10,60 zł 15,80 zł 20,80 zł 

 

 



Pakiet medyczny INTRO** 

 

 

PROGRAM OPIEKI MEDYCZNEJ       PZU U LEKARZA                                                           
 Umawianie wizyty – jak to działa? 

Wizytę u lekarza lub badanie możesz umówić za pośrednictwem: 

 

 

portalu mojePZU (moje.pzu.pl)  Poznaj portal mojePZU - moje.pzu.pl 

 

całodobowej infolinii 
pod nr 801 405 905 lub 22 56 65 666 
(opłata zgodna z taryfą operatora) 

 

To konto, za pomocą 
którego możesz 
samodzielnie umawiać 
i odwoływać wizyty i badania. 

 

Serwis mojePZU   

Serwis mojePZU to platforma pełna korzyści, gdzie możesz: 

 
umówić w dogodnym terminie  
i odwołać wizytę online,  

sprawdzić zakres swojego ubezpieczenia, 

 
zobaczyć, które placówki 
współpracującą z PZU Zdrowie,  

sprawdzić jak przygotować się do badania, 

 
skorzystać z wywiadu medycznego, 

 
złożyć wniosek o refundację. 

Wsparcie techniczne   

 
moje@pzu.pl 

 
infolinia: 801 102 108 (opłata zgodna z taryfą operatora) 

 
 

 
 

 

Całodobowa infolinia tak 

Serwis sms-owy tak 

Konsultacje lekarskie 

50% zniżki, brak limitów, brak skierowań, czas oczekiwania na 
konsultację – do 5 dni roboczych (internista, pediatra – do 2 dni 

roboczych) 
 
 

Dostęp do lekarzy specjalistów 

internista (lekarz chorób wewnętrznych), lekarz rodzinny, pediatra, 
alergolog, chirurg ogólny, dermatolog, diabetolog, endokrynolog, 

gastrolog, ginekolog, kardiolog, nefrolog, neurolog, okulista, 
ortopeda, otolaryngolog, pulmonolog, reumatolog, urolog 

Prowadzenie ciąży tak 

Przegląd stomatologiczny tak 

stomatologia zachowawcza 20% zniżki 

Diagnostyka laboratoryjna (badania hematologiczne i układu 
krzepnięcia, biochemiczne, serologiczne i immunologiczne, hormonalne, 

bakteriologiczne, moczu, kału, cytologia) 
                                    20% zniżki 

Diagnostyka ultrasonograficzna (wykaz badań w załączniku) 20% zniżki 



Wykaz ciężkich chorób, które wchodzą w zakres dodatkowego ubezpieczenia na wpadek ciężkiej choroby 

ubezpieczonego, ciężkiej choroby małżonka, ciężkiej choroby dziecka 
 

CIĘŻKIE CHOROBY UBEZPIECZONEGO/MAŁŻONKA CIĘŻKIE CHOROBY DZIECKA  

 

1. anemia aplastyczna (niedokrwistość aplastyczna) 
2. bąblowiec mózgu 

3. chirurgiczne leczenie choroby niedokrwiennej serca (by-pass) 

4. choroba Creutzfeldta-Jakoba 
5. zator tętnicy płucnej 

6. przewlekła niewydolność nerek 
7. nowotwór złośliwy 

8. kleszczowe zapalenie mózgu 
9. ropień mózgu 

10. sepsa (posocznica) 

11. tężec 
12. udar mózgu z trwałym ubytkiem neurologicznym 

13. wścieklizna 
14. zakażenie wirusem HIV w wyniku transfuzji 

15. zgorzel gazowa 
16. zawał serca 

17. zgorzel gazowa 
18. borelioza 

19. chirurgiczne leczenie choroby aorty brzusznej 

20. chirurgiczne leczenie choroby aorty piersiowej  
21. gruźlica 

22. schyłkowa niewydolność wątroby 
23. utrata kończyny 

24. całkowita utrata słuchuw obydwu uszach 
25. chirurgiczne leczenie zastawkowej wady serca 

26. choroba neuronu ruchowego (stwardnienie zanikowe boczne) 

27. choroba Huntingtona 
28. bakteryjne zapalenie mózgu lub opon mózgowo – rdzeniowych 

29. zakażona martwica trzustki 
30. bakteryjne zapalenie wsierdzia 

31. stwardnienie rozsiane 
32. wirusowe zapalenie wątroby typu B i C ( dotyczy tylko ubezpieczonego) 

 

1. bakteryjne zapalenie wsierdzia 
2. całkowita utrata słuchu w co najmniej jednym uchu 

3. całkowita utrata wzroku w co najmniej jednym oku 

4. ciężkie oparzenie 
5. cukrzyca typu 1 

6. choroba Leśniowskiego-Crohna 
7. dystrofia mięśniowa 

8. nagminne porażenie dziecięce (choroba Heinego-Medina 
9. borelioza 

10. niedokrwistość aplastyczna 

11. niedokrwistość hemolityczna 
12. niezłośliwy guz mózgu 

13. nowotwór złośliwy 
14. paraliż kończyn wskutek uszkodzenia rdzenia kręgowego 

15. przewlekła niewydolność nerek 
16. schyłkowa niewydolność wątroby 

17. sepsa (posocznica 
18. śpiączka 

19. tężec 

20. toczeń rumieniowaty układowy 
21. transplantacja 

22. utrata kończyny 
23. wścieklizna 

24. zakażenie wirusem HIV w wyniku transfuzji 
25. zapalenie mózgu 

26. zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych 

 

 

 

Kontakt:  
 

PZU Życie SA – Joanna Chodynicka, tel.: 695 934 845; jchodynicka@pzu.pl 

WDB SA – Marcin Kowalik, tel.: 692 994 291; marcin.kowalik@wdbsa.pl 

WDB SA – Dominika Łączna, tel.: 885 390 900; dominika.laczna@wdbsa.pl 

Podlaski Oddział Straży Granicznej: 

Anna Dmochowska; IP 66 45 179; anna.dmochowska@strazgraniczna.pl 

Mirosława Puczyńska; IP 66 45 178; mirosława.puczynska@strazgraniczna.pl 

Sylwia Manias-Oleksza; IP 66 45 188; sylwia.manias-oleksza@strazgraniczna.pl 
Elżbieta Sawicka; IP 66 45 185; elzbieta.sawicka@strazgraniczna.pl 

Dorota Skórczyńska; IP 66 45 177; dorota.skorczynska@strazgraniczna.pl 

 
 

 

 
Zakładem ubezpieczeń jest PZU Życie SA. Ten materiał nie stanowi oferty handlowej 
w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. 
Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach 
odpowiedzialności, znajdziesz w aktualnych ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU), 
dostępnych w zakładzie pracy, na stronie pzu.pl lub w naszych oddziałach. 


