
Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego 
i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje 
o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach 
odpowiedzialności PZU Życie SA, znajdziesz w aktualnych ogólnych 
warunkach dostępnych na pzu.pl.

Dodatkowe ubezpieczenie 
na życie dla pracowników 
Lasów Państwowych, 
ich współmałżonków, 
partnerów życiowych 
i pełnoletnich dzieci

Dodatkowa ochrona to:

wysokie wypłaty z tytułu zgonu 
ubezpieczonego (do 100 tys. zł 
za zgon niezależnie od przyczyny),

wsparcie finansowe w razie 
nieszczęśliwego wypadku zarówno 
dla pracownika, jak i jego bliskich,

ochrona ubezpieczeniowa 
24 godziny na dobę 7 dni 
w tygodniu na całym świecie,

Do ubezpieczenia mogą przystąpić pracownicy Lasów Państwowych ich małżonkowie, 
partnerzy życiowi a także pełnoletnie dzieci pracowników, którzy są ubezpieczeni 
w funkcjonujących pakietach rodzinnych lub pracowniczych.

Ubezpieczenie oferowane jest w 2 wariantach różniących się wysokościami sumy 
ubezpieczenia i składki.

Skontaktuj się z nami

MATERIAŁ
MARKETINGOWY

801 102 102  pzu.pl
Opłata zgodna z taryfą operatora



Szanowni Państwo,

w związku z licznymi informacjami o zainteresowaniu pracowników Lasów 
Państwowych dodatkową ochroną życia, NSZZ Solidarność oraz Związek 
Leśników Polskich wspólnie brokerem firmą Mentor S.A oraz PZU Życie 
przygotowały  rozszerzenie posiadanego ubezpieczenia  grupowego o wyższe 
kwoty w przypadku zgonu oraz wypłatę z tytułu dodatkowych zdarzeń losowych. 

Nowe ubezpieczenie gwarantuje bardzo wysokie wypłaty świadczenia 
w przypadku zdarzenia losowego przy niewielkiej dodatkowej składce 
miesięcznie potrącanej z wynagrodzenia. 

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie ubezpieczonego a jego zakres obejmuje śmierć 
ubezpieczonego oraz: trwały uszczerbek na zdrowiu, inwalidztwo, złamanie kości, 
oparzenia, zdarzenia losowe spowodowane szczególnymi rodzajami nieszczęśliwych 
wypadków, jak np. rekreacyjne uprawianie sportu, niebezpiecznego sportu, sportu 
na kółkach (rower, rolki, deskorolka itp.), wypadek komunikacyjny, wypadek 
komunikacyjny w nocy, w pracy, z udziałem samochodu ciężarowego, pożar, utonięcie, 
wybuch gazu, porażenie prądem, zatrucie tlenkiem węgla.

Proponowane warianty ubezpieczenia

ZAKRES UBEZPIECZENIA Wariant I Wariant II
Świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego spowodowanej wskutek:

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

405 100,00 700 100,00

•  wypadku komunikacyjnego w pracy w porze nocnej (22.00 -6.00 czasu lokalnego) 355 100,00 650 100,00

•  wypadku komunikacyjnego w pracy z udziałem samochodu ciężarowego 355 100,00 650 100,00

•  wypadku komunikacyjnego z udziałem samochodu ciężarowego w porze nocnej 
(22.00–6.00 czasu lokalnego)

275 100,00 500 100,00

•  wypadku komunikacyjnego w porze nocnej (22.00–6.00 czasu lokalnego) 225 100,00 450 100,00

• wypadku komunikacyjnego w pracy 305 100,00 600 100,00

• wypadku komunikacyjnego z udziałem samochodu ciężarowego 225 100,00 450 100,00

• wypadku komunikacyjnego 175 100,00 400 100,00

• wypadku w pracy 125 100,00 350 100,00

• pożaru albo zatrucia tlenkiem węgla 95 100,00 250 100,00

• utonięcia 95 100,00 250 100,00

• wybuchu gazu 95 100,00 250 100,00

• porażenia prądem albo uderzenia pioruna 95 100,00 250 100,00

• uprawiania sportu 95 100,00 250 100,00

• uprawiania niebezpiecznego sportu 145 100,00 300 100,00

• uprawiania sportu na kółkach 145 100,00 300 100,00

• narciarstwa albo snowboardingu 195 100,00 350 100,00

• nieszczęśliwego wypadku 45 100,00 200 100,00

• zawału serca lub krwotoku śródmózgowego 62 600,00 200 100,00

• śmierci ubezpieczonego (niezależnie od przyczyny) 22 600,00 100 100,00

Świadczenia z tytułu śmierci współubezpieczonych:

•  śmierć małżonka/partnera życiowego spowodowana wypadkiem komunikacyjnym 50 000,00 50 000,00

Świadczenia zdrowotne:

• trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany NW – 100% 22 500,00 100 000,00

• trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany NW – 1% 225,00 1 000,00

• uszkodzenie ciała ubezpieczonego – oparzenie 10 000,00 10 000,00

• trwałe inwalidztwo, spowodowane:
 wypadkiem komunikacyjnym
 pożarem
 wybuchem gazu
 porażeniem prądem albo uderzeniem pioruna

całkowite – 10 000
częściowe – odpowiedni procent  

SU (10 000) w zależności od rodzaju 
uszkodzenia ciała zgodnie z OWU

• złamanie kości, spowodowane:
  uprawianiem sportu na kółkach
  uprawianiem joggingu
  grą w piłkę

odpowiedni procent SU (10 000) 
w zależności od rodzaju złamania 

– zgodnie z OWU

SKŁADKA MIESIĘCZNA ZA OSOBĘ 25,00 zł 61,50 zł

Kwoty świadczeń sumują się ze świadczeniami występującymi w obowiązujących 
pakietach rodzinnych lub pracowniczych.

801 102 102  pzu.pl
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