
                                                                                                                
Program ubezpieczeniowy dla Pracowników CHL 

 

Szanowni Pracownicy ochrony, 
Przypominamy Państwu, iż w naszej firmie funkcjonuje ubezpieczenie na życie zawarte przez Ogólnopolski 

Związek Zawodowy Pracowników Ochrony z PZU Życie SA. W ubezpieczeniu wynegocjowane zostały bardzo 
korzystne warunki i zachęcamy wszystkich Pracowników CHL do zapoznania się z ofertą ubezpieczenia.  

 

I. ZAKRES UBEZPIECZENIA 
Ubezpieczenie posiada wiele wariantów do wyboru, tak żeby każdy zainteresowany Pracownik mógł dobrać 

sobie oraz członkom swojej rodziny wariant optymalny do potrzeb.  
 

II. KTO MOŻE PRZYSTĄPIĆ 

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 pełnoletnie dzieci, 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). 
 

III. DODATKOWE PAKIETY 

Do ubezpieczenia dołączone są dodatkowe pakiety dla osób potrzebujących dodatkowej ochrony takie jak: 
Pakiet Dziecko (dodatkowe ubezpieczenie dzieci) oraz Pakiet Onkologiczny (wystąpienie i leczenie 

nowotworów). 
 

IV. DODATKOWE INFORMACJE 

Uzgodniliśmy z PZU Życie, iż Pracownicy, którzy będą przystępować do ubezpieczenia od 01.04.2022 i od 
01.05.2022 zostaną przyjęci do ubezpieczenia bez karencji. Zniesienie karencji dotyczy pracowników, 

ich małżonków lub partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci.  
To samo dotyczy Pracowników i ich współubezpieczonych, którzy są obecnie objęci ochroną i zmieniają 

wariant ubezpieczenia zgodnie z przesłaną propozycją wysłaną na adres do korespondencji.  

 
V. ZNIŻKI NA UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE I KOMUNIKACYJNE PZU SA 

Dla posiadaczy ubezpieczenia podstawowego przygotowane zostały zniżki na ubezpieczenia w PZU SA w 
wysokości 10%. 

Zniżki obejmują ubezpieczenia: 

 komunikacyjne (autocasco, OC, mini casco, Auto NNW Max) 

 majątkowe (Dom, Dom Letniskowy, indywidualne NNW, OC rolników, budynków lub gospodarstwa 

rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych, mienia ruchomego, turystyczne Wojażer)  

 
VI. PRZYSTĘPOWANIE DO UBEZPIECZENIA  

Osoby zainteresowane ubezpieczeniem mogą zgłosić się do Kierowników Biur CHL po  koperty z zestawami 

informacyjnymi na temat ubezpieczenia. W skład zestawu wchodzą pełne materiały in formacyjne na temat 
ubezpieczeń, deklaracje przystąpienia i wzory wypełniania deklaracji. Zestawy informacyjne mogą być również 

wysłane do Pracowników przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Ochrony lub przez PZU Życie po 
skontaktowaniu się zgodnie z namiarami podanymi na dole strony. 

Po wypełnieniu deklaracji i wniosku/zgody na potrącenie składki, należy je złożyć Kierownikom Biur CHL, 
najlepiej w tej samej kopercie, podpisanej imieniem i nazwiskiem lub wysłać do naszego  Opiekuna po stronie 

PZU Życie, na poniższy adres: 

Anna Majdańska, PZU Życie SA, ul. Anny Walentynowicz 1a, 20-328 Lublin 
Prosimy o przesłanie deklaracji przystąpienia do 20.03.2022 tak żeby można było dokonać formalności i 

zawrzeć ubezpieczenie zainteresowanym Pracownikom od 01.04.2022 bez karencji. Pracownicy , którzy 
złożą deklaracje po 20.03.2022, ostatecznie do 15.04.2022, będą objęci ochroną ubezpieczeniową od 

01.05.2023, również jeszcze bez karencji. 

 
VII. DANE DO KONTAKTU W RAZIE JAKICHKOLWIEK PYTAŃ 

Anna Majdańska PZU Życie SA anmajdanska@pzu.pl  666 887 803 
 

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Ochrony 

ul. Krochmalna 4, 20-401 Lublin   ozkk@ozzpo.org.pl 512 406 442 
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