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Warunki obowiązujące od 01.04.2022 r. 



Warto  być        z nami. 
PZU   to  sprawdzony    partner. 

Szanowni Państwo, 

W trosce o życie i zdrowie pracowników oraz członków ich rodzin, przygotowaliśmy rozszerzony program 
grupowego ubezpieczenia typu P Plus w PZU Życie SA. Zachęcamy do zapoznania się z naszą propozycją. 
Nowy program ubezpieczenia na życie zacznie funkcjonować już od 01.04.2022r. 

Jak przystąpić do ubezpieczenia 

Wybierz jeden z nowych zakresów.
Podpisz nową deklarację przystąpienia do ubezpieczenia wraz ze zgodą na potrącenie składek 
 z Twojego wynagrodzenia.

• do 20.03.2022 r. jeśli chcesz być ubezpieczony od  01.04.2022 r.
• do 15.04.2022 r. jeśli chcesz być ubezpieczony od  01.05.2021 r.

Anna Majdańska 
PZU Życie SA 
ul. Anny Walentynowicz 1A 
20-328 Lublin 

(Przesłanie skanu deklaracji jest dobrowolne i ma na celu jedynie usprawnienie procesu) 

1.
2.

Pamiętaj o obowiązujących terminy przystąpienia do ubezpieczenia:  

Przekaż podpisane dokumenty  do swojego Kierownika biura CHL lub wyślij pocztą 
bezpośrednio na adres:

3.

Kto może przystąpić 
do ubezpieczenia 
Do ubezpieczenia mogą przystąpić pracownicy, którzy 
w dniu złożenia deklaracji przystąpienia nie ukończyli 
69 lat oraz  ich małżonkowie albo partnerzy życiowi, 
którzy w dniu złożenia deklaracji przystąpienia 
ukończyli 18 lat i nie ukończyli 69 lat oraz pełnotelnie 
dziec, które ukończyły 18 lat. 
Małżonkowie, partnerzy życiowi oraz pełnoletnie 
dzieci pracowników mogą zostać ubezpieczeni w 
dowolnym wariancie (nie muszą korzystać z pakietu, 
który wybrał pracownik. 

PAMIĘTAJ!  WYBIERZ ZAKRES OCHRONY I WYPEŁNIJ
„DEKLARACJĘ PRZYSTĄPIENIA”. 

mailto:deklaracjeCHL@pzu.pl
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Korzyści i zalety z ubezpieczenia grupowego 

Wsparcie finansowe w razie nieprzewidzianych zdarzeń losowych – choroby czy wypadku  (np. w życiu codziennym, na drodze, 

podczas uprawiania sportu).

Możesz zabezpieczyć rodzinę na wypadek, gdyby Ciebie zabrakło (UWAGA! JEŚLI JESTEŚ KIEROWCĄ JEST TO UBEZPIECZENIE 

SZCZEGÓLNIE DLA CIEBIE).

Możesz objąć ochroną także członków najbliższej rodziny - małżonka/ partnera życiowego, pełnoletniego dziecka. 

Przystępując do ubezpieczenia otrzymujesz możliwość skorzystania z benefitów Klubu PZU Pomoc w Życiu, który  gwarantuje 

wiele rabatów  i usług oraz  dodatkowo możliwość skorzystania z 10 % zniżki na ubezpieczenia majątkowe w PZU SA.

 Szeroki zakres ubezpieczenia niedostępny w polisach indywidualnych. 

Wiele wariantów podstawowych z dodatkowym rozszerzeniem ochrony o pakiet wypadkowy. 

Szersza ochrona w poszczególnych wariantach podstawowych ubezpieczenia w stosunku do obecnej oferty.

Ochrona ubezpieczeniowa przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, w kraju i za granicą.

Przy przystąpieniu do ubezpieczenia od o1.04.2022 r. i 01.05.2022 r otrzymasz podwyższone  

świadczenia w pełnym zakresie ubezpieczenia. 



Pakiet podstawowy - szczegółowy zakres ubezpieczenia

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

Świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego spowodowanej*:

• wypadkiem komunikacyjnym w pracy z udziałem samochodu 
ciężarowego  w porze nocnej (22.00-6.00 czasu lokalnego)

350 100 550 100 440 100 640 100 530 100 730 100 620 100 820 100 

• wypadkiem komunikacyjnym w pracy w porze nocnej (22.00–6.00 czasu 
lokalnego)

300 100 450 100 390 100 540 100 480 100 630 100 570 100 720 100 

• wypadkiem komunikacyjnym w pracy z udziałem samochodu 
ciężarowego

300 100 450 100 390 100 540 100 480 100 630 100 570 100 720 100 

• wypadkiem komunikacyjnym z udziałem samochodu ciężarowego w
porze nocnej (22.00–6.00 czasu lokalnego)

250 100 400 100 310 100 460 100 370 100 520 100 430 100 580 100 

• wypadkiem komunikacyjnym w porze nocnej (22.00–6.00 czasu 
lokalnego)

200 100 300 100 260 100 360 100 320 100 420 100 380 100 480 100 

• wypadkiem komunikacyjnym w pracy 250 100 350 100 340 100 440 100 430 100 530 100 520 100 620 100 

• wypadkiem komunikacyjnym z udziałem samochodu ciężarowego 200 100 300 100 260 100 360 100 320 100 420 100 380 100 480 100 

• wypadkiem komunikacyjnym 150 100 200 100 210 100 260 100 270 100 320 100 330 100 380 100 

• wypadkiem w pracy 100 100 100 100 160 100 160 100 220 100 220 100 280 100 280 100 

• pożarem albo zatruciem tlenkiem węgla 100 100 150 100 130 100 180 100 160 100 210 100 190 100 240 100 

• utonięciem 100 100 150 100 130 100 180 100 160 100 210 100 190 100 240 100 

• wybuchem gazu 100 100 150 100 130 100 180 100 160 100 210 100 190 100 240 100 

• porażeniem prądem albo uderzeniem pioruna 100 100 150 100 130 100 180 100 160 100 210 100 190 100 240 100 

• uprawianiem sportu 100 100 150 100 130 100 180 100 160 100 210 100 190 100 240 100 

• uprawianiem niebezpiecznego sportu 150 100 250 100 180 100 280 100 210 100 310 100 240 100 340 100 

• uprawianiem sportu na kółkach 150 100 250 100 180 100 280 100 210 100 310 100 240 100 340 100 

• uprawianiem narciarstwa albo snowboardingu 200 100 350 100 230 100 380 100 260 100 410 100 290 100 440 100 

• nieszczęśliwym wypadkiem 50 100 50 100 80 100 80 100 110 100 110 100 140 100 140 100 

• zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym 35 100 35 100 70 100 70 100 85 100 85 100 80 100 80 100 

Śmierć ubezpieczonego 25 100 25 100 40 100 40 100 55 100 55 100 70 100 70 100 

Świadczenia dla dziecka – osierocenie 3 000 3 000 4 000 4 000 3 000 3 000 6 000 6 000 

Świadczenia z tytułu śmierci współubezpieczonych*:

• śmierć małżonka spowodowana wypadkiem komunikacyjnym 70 000 120 000 72 000 122 000 74 000 124 000 75 000 125 000 

• śmierć małżonka spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem 20 000 20 000 22 000 22 000 24 000 24 000 25 000 25 000 



• śmierć małżonka 10 000 10 000 11 000 11 000 12 000 12 000 13 000 13 000 

• śmierć dziecka 2 000 2 000 3 000 3 000 4 000 4 000 6 000 6 000 

• śmierć rodziców 1 500 1 500 2 000 2 000 2 500 2 500 3 000 3 000 

• śmierć rodziców małżonka 1 500 1 500 2 000 2 000 2 500 2 500 3 000 3 000 

Urodzenie:

• urodzenie dziecka 1 000 1 000 1 200 1 200 1 500 1 500 1 700 1 700 

• urodzenie martwego dziecka 2 000 2 000 2 400 2 400 3 000 3 000 3 400 3 400 

Świadczenia zdrowotne:
• trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem 
– 100%

32 000 32 000 40 000 40 000 45 000 45 000 60 000 60 000 

• trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem 
– 1%

320 320 400 400 450 450 600 600 

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

21 000 21 000 36 000 36 000 40 000 40 000 50 000 50 000 

• trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany zawałem serca lub 
krwotokiem śródmózgowym – 1%

210 210 360 360 400 400 500 500 

• wystąpienie ciężkiej choroby ubezpieczonego (22 jednostki chorobowe) 2 500 2 500 4 000 4 000 5 000 5 000 10 000 10 000 

• wystąpienie ciężkiej choroby u małżonka ubezpieczonego (22 jednostki
chorobowe)

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

• operacja chirurgiczna -- --

 I klasa (100% ubezpieczenia) -- -- 5 000 5 000 5 000 5 000 6 000 6 000 

 II klasa (50% sumy ubezpieczenia -- -- 2 500 2 500 2 500 2 500 3 000 3 000 

 III klasa (30% sumy ubezpieczenia) -- -- 1 500 1 500 1 500 1 500 1 800 1 800 

 IV klasa (10% sumy ubezpieczenia) -- -- 500 500 500 500 600 600 

 V klasa (5% sumy ubezpieczenia) -- -- 250 250 250 250 300 300 

• niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji 10 000 10 000 30 000 30 000 25 000 25 000 30 000 30 000 

• leczenie szpitalne - pobyt w szpitalu spowodowany*:

wypadkiem komunikacyjnym w 14 dni pierwszego pobytu 160 160 180 180 200 200 240 240 

wypadkiem komunikacyjnym (za pierwsze 14 dni pierwszego pobytu) 120,00 zł 120 135 135 150 150 180 180 

wypadkiem przy pracy (za pierwsze 14 dni pierwszego pobytu) 120,00 zł 120 135 135 150 150 180 180 

nieszczęśliwym wypadkiem (za pierwsze 14 dni pierwszego pobytu) 80,00 zł 80 90 90 100 100 120 120 

chorobą 40 40 45 45 50 50 60 60 

nieszczęśliwym wypadkiem (od 15. dnia pierwszego pobytu) 40,00 zł 40 45 45 50 50 60 60 

• pobyt na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii - jednorazowe
świadczenie

400 400 450 450 500 500 600 600 



• rekonwalescencja – za każdy dzień zwolnienia lekarskiego (maksymalnie
 za 30 dni po minimum 14-dniowym pobycie w szpitalu)

-- -- 23 23 25 25 30 30 

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

• karta apteczna – prawo do odbioru w aptece produktów o wartości: 200 200 200 200 300 300 300 300 

• leczenie specjalistyczne (chemioterapia albo radioterapia, terapia 
interferonowa, wszczepienie kardiowertera/defibrylatora, wszczepienie 
rozrusznika serca, ablacja)

-- -- 3 000 3 000 4 000 4 000 4 000 4 000 

• oparzenie 10 000 20 000 10 000 20 000 10 000 20 000 10 000 20 000 

• trwałe inwalidztwo spowodowane:

wypadkiem komunikacyjnym

pożarem

wybuchem gazu

porażeniem prądem

uderzeniem pioruna

• złamanie kości spowodowane:

uprawianiem sportu na kółkach

uprawianiem joggingu

grą w piłkę

Prawo do indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia

Składka miesięczna za osobę 55,30 zł 60,80 zł 74,50 zł 80 zł 89,50 zł 95 zł 106,50 zł 112 zł

*Kwota świadczenia jest skumulowaną wysokością świadczeń wynikających z OWU wypłacaną w przypadku zajścia danego zdarzenia.
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Gwarancja kontynuacji typ A

całkowite - 10 000 
zł, częściowe - 
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Dodatkowe informacje o ofercie 
• Znosimy karencję na pakiety podstawowe z rozszerzeniem o wypadkowy w pierwszym i drugim miesiącach trwania 

ubezpieczenia, tzn. od 1 kwietnia 2022 r. i 1 maja 2022 r. Zniesienie karencji dotyczy pracowników ich małżonków 
lub partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci. 

• Za pobyt w szpitalu uznajemy pobyt w wyniku choroby od 2 dnia lub w wyniku NW od 1 dnia.

Ciężkie choroby ubezpieczonego oraz 
współmałżonka w wariancie rozszerzonym: 

anemia aplastyczna (niedokrwistość aplastyczna), 
bąblowiec mózgu, chirurgiczne leczenie choroby 
niedokrwiennej serca (by-pass), choroba Creutzfeldta-
Jakoba, zator tętnicy płucnej, przewlekła niewydolność 
nerek, nowotwór złośliwy, kleszczowe zapalenie mózgu, 
ropień mózgu, sepsa (posocznica), tężec, udar mózgu z 
trwałym ubytkiem neurologicznym, wścieklizna, zakażenie 
wirusem HIV zawodowe, zakażenie wirusem HIV w wyniku 
transfuzji krwi wykonanej na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej u osoby niechorującej na hemofilię, zawał serca, 
zgorzel gazowa, choroba Parkinsona, ciężkie oparzenie, 
niezłośliwy guz mózgu, transplantacja, całkowita utrata 
wzroku w obydwu oczach. 

Leczenie specjalistyczne: 

 ablacja, chemioterapia, radioterapia, terapia 
interferonowa, wszczepienie kardiowertera-defibrylatora, 
wszczepienie stymulatora serca (rozrusznika). 

Definicje

Uruchomiliśmy dla Państwa Klub PZU Pomoc, który jest 
programem lojalnościowym dla klientów PZU Życie SA. 

Klub PZU Pomoc w Życiu

Uczestnictwo w Klubie PZU Pomoc w Życiu jest bezpłatne 
Aby przystąpić do Klubu i móc korzystać z rabatów i usług należy aktywować członkostwo na s tronie: 
https://www.pzu.pl/kontakt-i-pomoc/formularze-online/aktywuj-karte-w-klubie ( przeglądarka Google) lub u konsultanta pod 
numerem Infolinii 801 102 102  

DODATKOWE KORZYŚCI: 

1. rabaty na zakupy w sklepach stacjonarnych i internetowych m.in. :

2. zniżka 10%  na ubezpieczenia w PZU

komunikacyjne PZU SA: 
PZU AUTO na wybrane produkty:

o PZU Auto AC,

o PZU Auto OC;

o PZU Auto NNW Max

 majątkowe PZU SA: 

• PZU Dom;

• PZU Gospodarstwo Rolne :

o PZU Gospodarstwo Rolne Budynki Obowiązkowe,

o PZU Gospodarstwo Rolne OC Obowiązkowe Rolnika,

o PZU Gospodarstwo Rolne Mienie,

o PZU Gospodarstwo Rolne NNW;

• PZU NNW – szablon oferty NNW ogólne, umowy 
indywidualne i rodzinne;

• PZU Wojażer –umowy indywidualne i rodzinne

3. usługi concierge, czyli usługi organizacyjne i informacyjne 
na życzenie  tj. holowanie, pomoc fachowca, porady 
prawne, sprawdź samochód przed zakupem, pomoc w 
sprzedaży samochodu, wynajem auta w Polsce i za granicą – 
szczegóły  https://klubpzupomoc.pzu.pl/ 
w zakładce Twój Asystent

4. ubezpieczenie NNW dzieci i młodzieży na preferencyjnych warunkach – szczegóły oferty dostępne na stronie: 
https://klubpzupomoc.pzu.pl/

•



Pakiet Dziecko

Propozycja rozszerzenia ochrony 
ubezpieczeniowej dla Pracowników

Aby zapewnić Państwa pracownikom jeszcze większe wsparcie 
na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń, proponujemy 
rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o świadczenia związane 
z nieszczęśliwym wypadkiem i ciężką chorobą dziecka. 
Pakiet dodatkowy Ochrona dla dziecka jest kierowany 
wyłącznie do pracowników, którzy posiadają ubezpieczenie 
grupowe typ P Plus w PZU Życie SA.

Szersze zabezpieczenie finansowe pracowników 
na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych. 

Jeśli dziecko trafi do szpitala z powodu wypadku lub 
choroby, rodzic otrzyma świadczenie za każdy dzień jego 
hospitalizacji. Środki te mogą np. pomóc pokryć koszty 
dojazdów do szpitala.

Korzyści z proponowanej oferty

W razie uszczerbku na zdrowiu albo ciężkiej choroby 
dziecka (np. nowotworu złośliwego, neuroboreliozy, 
sepsy) rodzic otrzyma środki, które może przeznaczyć 
na dowolny cel, np. na dodatkowe konsultacje lekarskie.

ŚWIADCZENIE

WARIANT I WARIANT II WARIANT IIIZDARZENIE

Wystąpienie ciężkiej choroby dziecka

  26 jednostek chorobowych
5 000 zł 5 000 zł 10 000 zł

Leczenie szpitalne dziecka 

– 25 zł 50 zł

– 50 zł 100 zł

• za dzień pobytu w szpitalu spowodowanego chorobą (pobyt musi trwać min. 4 dni) 

• za dzień pobytu w szpitalu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem 
(za pierwsze 14 dni pierwszego pobytu, pobyt musi trwać min. 4 dni)

• za dzień pobytu w szpitalu spowodowanego nieszczęśliwym 
wypadkiem (od 15. dnia pierwszego pobytu) 

– 25 zł 50 zł

Uszczerbek na zdrowiu dziecka spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem 

odpowiedni procent 
sumy ubezpieczenia 

(5 000 zł) w zależności 
od rodzaju uszczerbku 

– zgodnie z OWU

odpowiedni procent 
sumy ubezpieczenia 

(10 000 zł) w zależności 
od rodzaju uszczerbku 

– zgodnie z OWU

odpowiedni procent 
sumy ubezpieczenia 

(10 000 zł) w zależności 
od rodzaju uszczerbku 

– zgodnie z OWU

Śmierć dziecka 10 000 zł 10 000 zł 10 000 zł

SKŁADKA MIESIĘCZNA ZA WSZYSTKIE DZIECI UBEZPIECZONEGO 10 zł 16 zł 24 zł

Składka za wybrany wariant zawiera opłatę za świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego – 25 gr miesięcznie  (suma ubezpieczenia = 100 zł).

Zakres ochrony



Szersze zabezpieczenie finansowe pracowników 
na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych. 

W razie zdiagnozowania nowotworu złośliwego 
ubezpieczony otrzyma środki, które może przeznaczyć na 
dowolny cel, np. na dodatkowe konsultacje lekarskie czy 
nierefundowaną terapię farmakologiczną.

Pakiet Onkologiczny

Propozycja rozszerzenia ochrony 
ubezpieczeniowej dla Pracowników

Aby zapewnić im jeszcze większe wsparcie na wypadek 
nieprzewidzianych zdarzeń, proponujemy rozszerzenie ochrony 
oświadczenia związane z chorobą nowotworową.
Do ubezpieczenia mogą przystąpić pracownicy, ich 
małżonkowie i partnerzy życiowi oraz pełnoletnie dzieci – jeśli 
posiadają ubezpieczenie grupowe typ P Plus w PZU Życie.   

Wypłacamy świadczenie nie tylko za zdiagnozowanie 
nowotworu, lecz także m.in. za chemioterapię albo 
radioterapię (zgodnie z OWU i postanowieniami 
dodatkowymi).

Zapewniamy również wsparcie finansowe w razie diagnozy 
nowotworu złośliwego we wczesnym stadium, tzw. in situ 
(na podstawie postanowień dodatkowych).)

ŚWIADCZENIE
Zakres ochrony 

ZDARZENIE WARIANT I WARIANT II
WARIANT 

SKUMULOWANY 
(WARIANT I + WARIANT II)

Zdiagnozowanie nowotworu złośliwego:

26 000 zł 42 000 zł 68 000 zł

11 000 zł 18 000 zł 29 000 zł

 •do 45. roku życia

• od 46. do 55. roku życia

• od 56. do 70. roku życia 4 000 zł 6 000 zł 10 000 zł

Zdiagnozowanie nowotworu złośliwego we wczesnym stadium 600 zł 1 000 zł 1 600 zł

Wystąpienie ciężkiej choroby  
zawał serca, udar mózgu z trwałym ubytkiem neurologicznym, chirurgiczne leczenie 
choroby niedokrwiennej serca (by-pass), choroba Creutzfeldta- -Jakoba, zator 
tętnicy płucnej, przewlekła niewydolność nerek, kleszczowe zapalenie mózgu, sepsa 
(posocznica), tężec, wścieklizna, anemia aplastyczna, bąblowiec mózgu, ropień 
mózgu, zakażenie wirusem HIV 
w wyniku transfuzji, zakażenie wirusem HIV zawodowe, zgorzel gazowa

1 000 zł 1 000 zł 2 000 zł

Specjalistyczne leczenie 
chemioterapia, radioterapia, radioterapia Gamma Knife lub Cyber Knife 4 000 zł 6 000 zł 10 000 zł

Specjalistyczne leczenie – ablacja, dializoterapia, terapia interferonowa, terapia 
radiojodem nienowotworowych chorób tarczycy, wszczepienie kardiowertera-
defibrylatora, wszczepienie stymulatora serca 
(rozrusznika), wszczepienie stymulatora resynchronizującego

1 000 zł 1 000 zł 2 000 zł

SKŁADKA MIESIĘCZNA ZA OSOBĘ 12 zł 17 zł 29 zł

 Korzyści z proponowanej oferty

Kwota świadczenia jest skumulowaną wysokością świadczeń, które wynikają z ogólnych warunków ubezpieczenia (OWU)  oraz z 
dodatkowych postanowień do umowy, wypłacaną w razie zajścia danego zdarzenia.

Składka za wybrany wariant zawiera opłatę za świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego – 25 gr miesięcznie (suma ubezpieczenia = 100 zł).

Karencje
Po przystąpieniu do ubezpieczenia występuje okres, w którym składka 
jest już opłacana, ale nie ponosimy jeszcze odpowiedzialności za 
niektóre zdarzenia ubezpieczeniowe. Ten okres nazywamy karencją.  

Karencje w pakiecie dodatkowym Wsparcie na wypadek 
nowotworu:

• 90 dni: zdiagnozowanie nowotworu złośliwego, zdiagnozowanie 
nowotworu złośliwego we wczesnym stadium, wystąpienie 
ciężkiej choroby, specjalistyczne leczenie

• 6 miesięcy: śmierć ubezpieczonego 



Jak zgłosić szkodę 
/świadczenie 

poprzez formularz zgłoszenia na pzu.pl 
– wymagane dokumenty można dołączyć
w formie skanów lub zdjęć, 

telefonicznie – pod numerem 801 102 102 lub 
22 566 55 55 (opłata zgodna z taryfą operatora), 

osobiście – zapraszamy do najbliższego oddziału 
PZU. Listę oddziałów można znaleźć na naszej 
stronie internetowej pzu.pl. 

Co zyskujesz, składając 
wniosek przez Internet 

Możesz złożyć wniosek w dowolnej chwili. 

Załatwisz całą sprawę, nie wychodząc z domu. 

Cały czas możesz śledzić postęp sprawy. 

KONTAKT: 

Pracodawca: PZU Życie SA: 

Anna Majdańska - Starszy Menedżer ds. Sprzedaży Korporacyjnej 

tel.kom. 666- 887 -803  

Dział Kadr i Płac
Beata Bala
tel.:  22 428 16 71 
e-mail: beata.bala@chlholding.pl e-mail: anmajdanska@pzu.pl 

Kancelaria Brokerska CERES: 

Anna Drumblewska 
tel.  663 572 727
e-mail: anna@kbceres.pl 

Zakładem ubezpieczeń jest PZU Życie SA. Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. 
Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczeń, w tym definicje zdarzeń objętych ochroną, zakresu odpowiedzialności, wyłączeń i ograniczeń 
odpowiedzialności zawarte są w aktualnych ogólnych warunkach ubezpieczeń, dostępnych u naszych agentów i na stronie pzu.pl. Jeśli chcą Państwo 
zawrzeć umowę,  prosimy o kontakt z przedstawicielem PZU Życie SA. 

Justyna Tyczyńska
tel.:  22 428 16 72
e-mail: justyna.tyczynska@chlholding.pl

https://klubpzupomoc.pzu.pl/
mailto:justyna.tyczynska@chlholding.pl
mailto:anmajdanska@pzu.pl
mailto:malkubacka@pzu.pl
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