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OPIS PROGRAMU GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ORAZ UBEZPIECZENIA 

ZDROWOTNEGO DLA FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW  

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN 

PSP 2014 

 

Rozszerzenia odpowiedzialności ubezpieczyciela obowiązujące w grupowym ubezpieczeniu na 

życie dla pracowników i funkcjonariuszy PSP w ramach Programu PSP 2014 

 
1 

W „wariantach rodzinnych” oraz „wariancie ochronnym” rozszerzono odpowiedzialność 

ubezpieczyciela w ramach  grupowego ubezpieczenia na wypadek leczenia szpitalnego o pobyt w 

szpitalu spowodowany leczeniem nerwicy  z uwzględnieniem założenia, iż maksymalny pułap 

świadczeń tego tytułu będzie wynosił 1500 zł  w roku polisowym. 

 
2
 Rozszerzenie ochrony o zdarzenia będące następstwem udziału w aktach terroru, rozruchach 

społecznych, występowaniem katastrof powodujących skażenie promieniotwórcze, chemiczne lub 

biologiczne; pod warunkiem, iż były one związane bezpośrednio z pełnieniem przez ubezpieczonego 

obowiązków służbowych lub jego uczestnictwem w zawodach lub ćwiczeniach organizowanych przez 

PSP 

3
 Rozszerzenie ochrony o zdarzenia będące następstwem  uprawiania sportu lub rekreacyjnego 

uprawiania sportów walki, sportów motorowych i motorowodnych, lotniczych, wspinaczki 

wysokogórskiej i skałkowej, speleologii, nurkowaniem ze specjalistycznym sprzętem umożliwiającym 

oddychanie pod wodą, skoków do wody, skoków na linie pod warunkiem iż związane były one 

bezpośrednio z pełnieniem przez ubezpieczonego obowiązków służbowych lub jego uczestnictwem w 

zawodach lub ćwiczeniach organizowanych przez PSP lub z udziałem PSP 

 
4
 W ramach wariantu „Dodatkowa Ochrona Życia” Oferta ubezpieczenia rozszerzona o ryzyko Trwalej 

niezdolności do służby w PSP w wyniku NW, który miał miejsce w okresie ubezpieczenia, stwierdzonej 

na podstawie orzeczenia właściwej komisji lekarskiej wskazanej w Art. 29 Ustawy z dnia 29 sierpnia 

1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147 , poz. 1230, z późn. zm. ) przy 

uwzględnieniu prawa PZU do weryfikacji danego orzeczenia  

 

Informacje dodatkowe dotyczące wariantów grupowego ubezpieczenia na życie   

 

Do ubezpieczenia na życie mogą przystąpić pracownicy i funkcjonariusze PSP oraz ich małżonkowie, 

partnerzy życiowi oraz pełnoletnie dzieci, którzy w dniu złożenia deklaracji przystąpienia ukończyli 16 

rok życia (w przypadku pełnoletniego dziecka 18 r.ż.) i nie ukończyli 69 roku życia.   

 

Wariant ubezpieczenia może zafunkcjonować jeżeli deklaracje przystąpienia do ubezpieczenia złoży 

co najmniej 15 osób w danej jednostce  

 

PZU Życie S.A. znosi karencje w ramach następujących zdarzeń ubezpieczeniowych: 

 Ciężkie choroby 

 Leczenie szpitalne 

 Operacje chirurgiczne  

 Leczenie specjalistyczne 

 Utrata zdrowia przez dziecko 

 Ciężkie choroby małżonka  

w stosunku do osób, które przystąpią do umowy ubezpieczenia w ciągu trzech pierwszych miesięcy 

od wdrożenia Programu PSP 2014 w danej jednostce PSP. 

Zapisy dotyczące zniesienia karencji nie dotyczą partnerów życiowych. 
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I. WARIANTY RODZINNE (podstawowe) 

 

Charakteryzują się najszerszym zakresem ochrony obejmującym zdarzenia związane zarówno z 

ubezpieczonym jak i z członkami jego rodziny.  

 

Korzystne zmiany w ramach wariantów rodzinnych w programie PSP 2014: 

 

 Rozszerzenie odpowiedzialności w ramach leczenia szpitalnego o pobyt w szpitalu 
spowodowany leczeniem nerwicy (nowość w programie PSP 2014)

1
 

 Rozszerzenie definicji wypadku komunikacyjnego. Nowa definicja oprócz wypadków 

drogowych obejmuje także wypadki w ruchu wodnym oraz powietrznym  

 Zmiana definicji zawału serca na korzystniejszą dla ubezpieczonych. 

 Zmiany w zakresie włączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela 
2,3

 

 Wzrost wysokości świadczeń z tytułu: 

- zgonu w wyniku wypadku komunikacyjnego,  

- zgonu w wyniku wypadku przy pracy, 

- zgonu w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy 

- zgonu w wyniku zawału serca lub krwotoku śródmózgowego (w wariantach I-X) 

- trwałej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji 

- zgonu małżonka w wyniku NW (w wariantach I-VIII) 

- zgonu rodziców i teściów 

- wystąpienia ciężkiej choroby 

- leczenia szpitalnego 

 Zwiększenie ilości ciężkich chorób objętych ochroną z 13 do 36 stanów chorobowych * 

 

 

* Choroby objęte ochroną w ramach wariantów rodzinnych  

Anemia aplastyczna, Bąblowiec mózgu, Chirurgiczne leczenie choroby wieńcowej by-pass, Choroba 

Creutzfelda- Jakoba, Masywny zator tętnicy płucnej leczony operacyjnie, Niewydolność nerek, 

Nowotwór złośliwy, Odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu, Ropień mózgu, Sepsa, Tężec, Udar, 

Wścieklizna, Zakażenie wirusem HIV w zw. z wykonywaną pracą, Zakażenie wirusem HIV poprzez 

transfuzję krwi, Zawał serca, Zgorzel gazowa, borelioza, choroba aorty brzusznej, choroba aorty 

piersiowej, gruźlica, przewlekłe zapalenie wątroby, utrata kończyny wskutek choroby, utrata słuchu, 

wada serca, choroba neuronu ruchowego, choroba Huntingtona, bakteryjne zapalenie mózgu lub 

opon mózgowo rdzeniowych, zakażona martwica trzustki, bakteryjne zapalenie wsierdzia, 

stwardnienie rozsiane, oparzenia, transplantacja organów, utrata wzroku, oponiak, choroba 

Parkinsona 

 

W skład programu PSP 2014 wchodzi czternaście wariantów rodzinnych różniących się wysokością 

świadczeń oraz poziomem składek.  
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Zakres ryzyk objętych ubezpieczeniem 

 Nowy program PSP 2014 / warianty rodzinne 

Wysokość świadczenia w zł 

Zdarzenia dotyczące głównego ubezpieczonego Wariant I Wariant II Wariant III Wariant IV Wariant V Wariant VI Wariant VII 

Zgon naturalny  35 000 40 000 45 000 50 000 55 000 60 000 65 000 

Zgon w wyniku nieszczęśliwego wypadku 70 000 80 000 90 000 100 000 110 000 120 000 130 000 

Zgon w wyniku wypadku przy pracy 119 000 136 000 153 000 170 000 187 000 204 000 221 000 

Zgon w wyniku wypadku komunikacyjnego 119 000 136 000 153 000 170 000 187 000 204 000 221 000 

Zgon w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy 168 000 192 000 216 000 240 000 264 000 288 000 312 000 

Zgon w wyniku zawału serca lub krwotoku śródmózgowego 77 000 88 000 99 000 110 000 121 000 132 000 143 000 

Trwała niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji 16 000 20 000 25 000 28 000 30 000 35 000 35 000 

Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW  350 400 450 500 550 600 650 

Trwały uszczerbek wskutek zawału serca lub krwotoku 

śródmózgowego 
350 400 450 500 550 600 650 

Zdarzenia dotyczące rodziny ubezpieczonego        

Osierocenie dziecka 2 800 3 200 3 600 4 000 4 400 4 800 5 200 

Zgon małżonka (rozszerzenie definicji o partnera życiowego) 14 000 16 000 18 000 20 000 22 000 24 000 26 000 

Zgon małżonka w wyniku NW (rozszerzenie definicji o partnera 

życiowego) 
28 000 32 000 36 000 40 000 44 000 48 000 52 000 

Zgon dziecka 3 500 4 000 4 500 5 000 5 500 6 000 6 500 

Zgon noworodka 2 800 3 200 3 600 4 000 4 400 4 800 5 200 

Zgon rodziców i teściów 2 100 2 400 2 700 3 000 3 300 3 600 3 900 

Urodzenie się dziecka 1 400 1 600 1 800 2 000 2 200 2 400 2 600 

Pakiet medyczny        

Ciężkie choroby / 36 chorób 6 500 7 500 8 500 9 000 10 000 10 500 11 500 

Leczenie szpitalne 

Świadczenie za każdy dzień 

pobytu (rozszerzenie ochrony na 

kraje UE).  

* świadczenie za pierwsze 14 dni / 

od 15 dnia należne jak za pobyt w 

wyniku choroby 

W wyniku wypadku* 137,50 157,50 181,25 197,50 218,75 236,25 256,25 

W wyniku choroby 55 63 72,50 79 87,50 94,50 102,50 

W wyniku wypadku przy 

pracy* 
165 189 217,50 237 262,50 283,50 307,50 

W wyniku wypadku 

komunikacyjnego* 
165 189 217,50 237 262,50 283,50 307,50 

W wyniku zawału serca lub 

krwotoku śródmózgowego* 
82,50 94,50 108,75 118,50 131,25 141,75 153,75 

Jednorazowe świadczenie 

za pobyt na OIT 
550 630 725 790 875 945 1 025 

Rekonwalescencja 

poszpitalna 
27,50 31,50 36,25 39,50 43,75 47,25 51,25 

Operacje chirurgiczne 

(ponad 500 rodzajów zabiegów) 

Klasy I 3 500 4 000 4 500 5 000 5 500 6 000 6 500 

Klasy II 2 100 2 400 2 700 3 000 3 300 3 600 3 900 

Klasy III 700 800 900 1 000 1 100 1 200 1 300 

Składka miesięczna 51,95 zł 59,16 zł 66,40 zł 73,50 zł 80,80 zł 88 zł 95,20 zł 
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Zakres ryzyk objętych ubezpieczeniem 

 Nowy program PSP 2014 / warianty rodzinne 

Wysokość świadczenia w zł 

Zdarzenia dotyczące głównego ubezpieczonego Wariant VIII Wariant IX Wariant X Wariant XI Wariant XII Wariant XIII Wariant XIV 

Zgon naturalny  70 000 75 000 80 000 85 000 90 000 95 000 100 000 

Zgon w wyniku nieszczęśliwego wypadku 140 000 150 000 160 000 170 000 180 000 190 000 200 000 

Zgon w wyniku wypadku przy pracy 238 000 255 000 272 000 289 000 306 000 313 500 330 000 

Zgon w wyniku wypadku komunikacyjnego 238 000 255 000 272 000 289 000 306 000 313 500 330 000 

Zgon w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy 336 000 360 000 384 000 408 000 432 000 437 000 460 000 

Zgon w wyniku zawału serca lub krwotoku śródmózgowego 154 000 165 000 176 000 170 000 180 000 190 000 200 000 

Trwała niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji 35 000 38 000 40 000 45 000 45 000 42 400 44 600 

Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW  700 750 800 850 900 950 1 000 

Trwały uszczerbek wskutek zawału serca lub krwotoku 

śródmózgowego 
700 750 800 850 900 950 1 000 

Zdarzenia dotyczące rodziny ubezpieczonego        

Osierocenie dziecka 5 600 6 000 6 400 6 800 7 200 7 600 8 000 

Zgon małżonka (rozszerzenie definicji o partnera życiowego) 28 000 30 000 32 000 34 000 36 000 38 000 40 000 

Zgon małżonka w wyniku NW (rozszerzenie definicji o partnera 

życiowego) 
56 000 45 000 48 000 51 000 54 000 57 000 60 000 

Zgon dziecka 7 000 7 500 8 000 8 500 9 000 9 500 10 000 

Zgon noworodka 5 600 6 000 6 400 6 800 7 200 7 600 8 000 

Zgon rodziców i teściów 4 200 4 500 4 800 5 100 5 400 5 700 6 000 

Urodzenie się dziecka 2 800 3 000 3 200 3 400 3 600 3 800 4 000 

Pakiet medyczny        

Ciężkie choroby / 36 chorób 12 000 12 500 13 500 14 000 14 500 15 500 16 000 

Leczenie szpitalne 

Świadczenie za każdy dzień 

pobytu (rozszerzenie ochrony na 

kraje UE). 

* świadczenie za pierwsze 14 dni / 

od 15 dnia należne jak za pobyt w 

wyniku choroby 

W wyniku wypadku* 275 295 315 334,38 353,75 373,75 393,75 

W wyniku choroby 110 118 126 133,75 141,50 149,50 157,50 

W wyniku wypadku przy 

pracy* 
330 354 378 401,25 424,50 448,50 472,50 

W wyniku wypadku 

komunikacyjnego* 
330 354 378 401,25 424,50 448,50 472,50 

W wyniku zawału serca lub 

krwotoku śródmózgowego* 
165 177 189 200,63 212,25 224,25 236,25 

Jednorazowe świadczenie 

za pobyt na OIT 
1 100 1 180 1 260 1 337,50 1 415 1 495 1 575 

Rekonwalescencja 

poszpitalna 
55 59 63 66,88 70,75 74,75 78,75 

Operacje chirurgiczne 

(ponad 500 rodzajów zabiegów) 

Klasy I 7 000 7 500 8 000 8 500 9 000 9 500 10 000 

Klasy II 4 200 4 500 4 800 5 100 5 400 5 700 6 000 

Klasy III 1 400 1 500 1 600 1 700 1 800 1 900 2 000 

Składka miesięczna 102 zł 109 zł 116 zł 123 zł 131 zł 138 zł 145 zł 

 

Warianty rodzinne mogą być uzupełnione o dodatkowe ubezpieczenia skalkulowane na potrzeby 

Programu PSP 2014 w specjalnie zrabatowanych składkach: 
 

 Dodatkowe ubezpieczenie na wypadek specjalistycznego leczenia  - 0,66 zł za każdy 1000 

zł sumy ubezpieczenia 

 Karta Apteczna – 1,13 zł za każde 100 zł sumy ubezpieczenia (minimalna suma 

ubezpieczenia -200 zł, maksymalna suma ubezpieczenia 500 zł) 

 Utrata zdrowia przez dziecko (ciężkie choroby dziecka) – 0,33 zł za każdy 1000 zł sumy 

ubezpieczenia 

 Ciężkie choroby małżonka w zakresie podstawowym – 0,36 zł za każdy 1000 zł sumy 

ubezpieczenia 

 Ciężkie choroby małżonka w zakresie rozszerzonym – 0,52 zł za każdy 1000 zł sumy 

ubezpieczenia 

 Doraźna Ochrona Medyczna w zakresie podstawowym – 0,70 zł  

 Doraźna Ochrona Medyczna w zakresie rozszerzonym – 1,40 zł  

 Asystent w czasie utraty zdrowia – 3,22 zł 

 Medyczny  Ekspert Domowy w zakresie podstawowym – 2,19 zł 

 Medyczny Ekspert Domowy w zakresie rozszerzonym – 3,29 zł  
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II. WARIANT OCHRONNY (podstawowy) 

 

Ochrona ograniczona jest do osoby głównego ubezpieczonego. 

 

Korzystne zmiany w ramach wariantu ochronnego w programie PSP 2014: 

 Rozszerzenie odpowiedzialności w ramach leczenia szpitalnego o pobyt w szpitalu 
spowodowany leczeniem nerwicy (nowość w programie PSP 2014) 

1
 

 Rozszerzenie definicji wypadku komunikacyjnego. Nowa definicja oprócz wypadków 

drogowych obejmuje także wypadki w ruchu wodnym oraz powietrznym 

 Zmiany w zakresie włączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela 
2,3

  

 Zmiana definicji zawału serca na korzystniejszą dla ubezpieczonych. 

 Wzrost wysokości świadczeń z tytułu: 

- zgonu w wyniku wypadku komunikacyjnego,  

- zgonu w wyniku wypadku przy pracy, 

- zgonu w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy 

 Zwiększenie ilości ciężkich chorób objętych ochroną z 13 do 36 stanów chorobowych * 

 

* Choroby objęte ochroną w ramach wariantu ochronnego:  

Anemia aplastyczna, Bąblowiec mózgu, Chirurgiczne leczenie choroby wieńcowej by-pass, Choroba 

Creutzfelda- Jakoba, Masywny zator tętnicy płucnej leczony operacyjnie, Niewydolność nerek, 

Nowotwór złośliwy, Odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu, Ropień mózgu, Sepsa, Tężec, Udar, 

Wścieklizna, Zakażenie wirusem HIV w zw. z wykonywaną pracą, Zakażenie wirusem HIV poprzez 

transfuzję krwi, Zawał serca, Zgorzel gazowa, borelioza, choroba aorty brzusznej, choroba aorty 

piersiowej, gruźlica, przewlekłe zapalenie wątroby, utrata kończyny wskutek choroby, utrata słuchu, 

wada serca, choroba neuronu ruchowego, choroba Huntingtona, bakteryjne zapalenie mózgu lub 

opon mózgowo rdzeniowych, zakażona martwica trzustki, bakteryjne zapalenie wsierdzia, 

stwardnienie rozsiane, oparzenia, transplantacja organów, utrata wzroku, oponiak, choroba 

Parkinsona 
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Poniżej przedstawiamy tabelę świadczeń w ramach wariantu ochronnego: 

WARIANT OCHRONNY 

Zdarzenia stanowiące podstawę wypłaty świadczenia  

Nowy program PSP 2014 

Wysokość świadczenia w zł 

Zdarzenia dotyczące głównego ubezpieczonego  

Zgon naturalny 50 000 

Zgon w wyniku nieszczęśliwego wypadku 100 000 

Zgon w wyniku wypadku komunikacyjnego 125 000 

Zgon w wyniku wypadku przy pracy 125 000 

Zgon w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy 150 000 

Zgon w wyniku zawału lub krwotoku śródmózgowego 100 000 

Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW (za 1% uszczerbku) 600 

Trwały uszczerbek wskutek zawału serca lub krwotoku 

śródmózgowego (za 1% uszczerbku) 
600 

Pakiet medyczny  

Ciężkie choroby  
25 000 

36 chorób 

Leczenie szpitalne 

Świadczenie za każdy 

dzień pobytu 

(rozszerzenie ochrony 

na kraje UE) 

W wyniku wypadku 125 

W wyniku choroby 50 

W wyniku wypadku przy pracy 150 

W wyniku wypadku komunikacyjnego 150 

W wyniku zawału serca lub krwotoku 

śród. 
75 

Jednorazowe świadczenie za pobyt na 

OIT 
500 

Rekonwalescencja poszpitalna 25 

Operacje chirurgiczne (ponad 500 rodzajów zabiegów) 500/1500/2500 

SKŁADKA MIESIĘCZNA 65,03 zł 

 

 

III. WARIANT SOCJALNY 

 

Wariant adresowany do pracowników PSP. 

 

Korzystne zmiany w ramach wariantu socjalnego w programie PSP 2014: 

 

 Uzupełnienie ochrony o świadczenie z tytułu zgonu w wyniku wypadku komunikacyjnego 

 Uzupełnienie ochrony o świadczenie z tytułu zgonu w wyniku wypadku przy pracy 

 Uzupełnienie ochrony o świadczenie z tytułu zgonu w wyniku wypadku komunikacyjnego w 

pracy 

 Rozszerzona definicja wypadku komunikacyjnego. Nowa definicja oprócz wypadków 

drogowych obejmuje także wypadki w ruchu wodnym oraz powietrznym  

 Zmiana definicji zawału serca na korzystniejszą dla ubezpieczonych. 

 Wzrost wysokości świadczeń z tytułu wystąpienia ciężkiej choroby 

 Zwiększenie ilości ciężkich chorób objętych ochroną z 8 do 17 stanów chorobowych * 

 Zmiany w zakresie włączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela 
2,3

  

 

*Choroby objęte ochroną w ramach wariantu socjalnego:  

Anemia aplastyczna, Bąblowiec mózgu, Chirurgiczne leczenie choroby wieńcowej by-pass, Choroba 

Creutzfelda- Jakoba, Masywny zator tętnicy płucnej leczony operacyjnie, Niewydolność nerek, 

Nowotwór złośliwy, Odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu, Ropień mózgu, Sepsa, Tężec, Udar, 
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Wścieklizna, Zakażenie wirusem HIV w zw. z wykonywaną pracą, Zakażenie wirusem HIV poprzez 

transfuzję krwi, Zawał serca, Zgorzel gazowa 

 

 

Poniżej przedstawiamy tabelę świadczeń w ramach wariantu socjalnego. 

WARIANT SOCJALNY 

Zdarzenia stanowiące podstawę wypłaty świadczenia  

Nowy program PSP 2014 

Wysokość świadczenia w zł 

Zdarzenia dotyczące głównego ubezpieczonego  

Zgon naturalny 15 000 

Zgon w wyniku nieszczęśliwego wypadku 30 000 

Zgon w wyniku wypadku komunikacyjnego 44 250 

Zgon w wyniku wypadku przy pracy 44 250 

Zgon w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy 58 500 

Zgon w wyniku zawału lub krwotoku śródmózgowego 30 000 

Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW (za 1% uszczerbku) 240 

Trwały uszczerbek wskutek zawału serca lub krwotoku 

śródmózgowego (za 1% uszczerbku) 
240 

Zdarzenia dotyczące rodziny ubezpieczonego  

Zgon współmałżonka 6 000 

Zgon współmałżonka w wypadku 12 000 

Osierocenie dziecka 2 400 

Zgon rodziców lub teściów 1 200 

Zgon dziecka 1 800 

Zgon noworodka 1 800 

Urodzenie dziecka 900 

Pakiet medyczny  

Ciężkie choroby  
3 500 

17 chorób 

Pobyt ubezpieczonego w szpitalu 50 / 25 

SKŁADKA MIESIĘCZNA 34 zł 

 

IV. DODATKOWA OCHRONA ŻYCIA 

 

Do jednego z trzech niżej przedstawionych wariantów mogą przystępować osoby na zasadzie 

dobrowolności pod warunkiem przystąpienia do wariantów podstawowych. Dzięki dodatkowej 

ochronie życia można skumulować wysokość świadczeń z posiadanym wariantem podstawowym 

(rodzinnym lub ochronnym).  

 

Korzystne zmiany w ramach dodatkowej ochrony życia w programie PSP 2014: 

 

 Uzupełnienie ochrony o świadczenie z tytułu Trwałej niezdolności do służby w PSP w wyniku 

NW (nowość w programie PSP 2014) 
4
 

 Zmiany w zakresie włączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela 
2,3

 

 Rozszerzona definicja wypadku komunikacyjnego. Nowa definicja oprócz wypadków 

drogowych obejmuje także wypadki w ruchu wodnym oraz powietrznym  

 Wzrost wysokości świadczeń z tytułu: 

- zgonu naturalnego 

- zgonu w wyniku wypadku komunikacyjnego,  

- zgonu w wyniku wypadku przy pracy, 

- zgonu w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy 

 



10 
 

 

Poniżej przedstawiamy tabelę świadczeń w ramach „dodatkowej ochrony życia”. 

DODATKOWA OCHRONA 

ŻYCIA 

 

Zakres ryzyk objętych 

ubezpieczeniem 

Nowy program PSP 2014 

Wysokość świadczenia w zł 

Wariant I Wariant II Wariant III 

Zgon naturalny 27 000 44 000 88 400 

Zgon w wyniku nieszczęśliwego 

wypadku 
54 000 88 000 176 800 

Zgon w wyniku wypadku 

komunikacyjnego 
135 000 220 000 380 800 

Zgon w wyniku wypadku przy 

pracy 
135 000 220 000 380 800 

Zgon w wyniku wypadku 

komunikacyjnego przy pracy 
216 000 352 000 584 800 

Niezdolność do służby w PSP 

w wyniku NW * 
10 000 15 000 20 000 

SKŁADKA MIESIĘCZNA 16,85 zł 23,85 zł 34,65 zł 

 

 

 

 

 

V. UBEZPIECZENIE MAŁŻONKÓW I PEŁNOLETNICH DZIECI 

 

Małżonkowie / partnerzy życiowi i pełnoletnie dzieci funkcjonariuszy i pracowników PSP mogą 

przystępować  do wariantów rodzinnych, ochronnego i socjalnego w ramach ubezpieczenia 

grupowego a także do ubezpieczenia Antybiotyk na tych samych zasadach i w tym samym zakresie 

co funkcjonariusze i pracownicy PSP (pod warunkiem przystąpienia pracownika/funkcjonariusza).  

 

Definicja małżonka jest rozszerzona o partnera życiowego: 

 

Małżonek – osoba pozostająca z ubezpieczonym podstawowym w związku małżeńskim, w stosunku 

do której nie została orzeczona separacja zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Za małżonka 

uważa się również partnera życiowego, czyli wskazaną w deklaracji przystąpienia ubezpieczonego  

podstawowego osobę nie będącą w formalnym związku małżeńskim, pozostającą  z ubezpieczonym 

podstawowym – również nie będącym w formalnym związku małżeńskim – we wspólnym pożyciu; 

partner życiowy nie może być spokrewniony z ubezpieczonym podstawowym. Ubezpieczony 

podstawowy może wskazać partnera życiowego wyłącznie raz w danym roku polisowym.         
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VI. UBEZPIECZENIE ANTYBIOTYK (nowość w programie PSP 2014) 

 

Przedmiotowe ubezpieczenie zabezpiecza wsparcie finansowe dla ubezpieczonych w trakcie choroby: 

 refundując zakup wszystkich antybiotyków w 80% 

 akceptując w procesie refundacji receptę wystawianą przez dowolnego lekarza 

 nie wyłączając z zakresu ubezpieczenia osób u których zdiagnozowano choroby (wymagające 

antybiotykoterapii) przed przystąpieniem do ubezpieczenia.  

 

 

 

 

Przykład działania ubezpieczenia Antybiotyk: 

 

 

 

Lek na receptę 

z refundacją NFZ 

Lek na receptę 

bez refundacji NFZ 

Cena leku 100 zł 100 zł 

Refundacja NFZ 30% = 30 zł 0% = 0 zł 

Cena dla pacjenta  

w aptece 
70 zł 100 zł 

Część ceny finansowana   

z ubezpieczenia PZU  

 (80%) 

56 zł 80 zł 

Kwota do zapłacenia w aptece  14 zł 20 zł 

 

 

 Wprowadzenie ubezpieczenia PZU Antybiotyk w danej jednostce PSP jest uwarunkowane 

obligatoryjnym przystąpieniem wszystkich zatrudnionych posiadających ubezpieczenia na 

życie w danej jednostce, którzy mają prawo przystąpić do grupowego ubezpieczenia PZU 

Antybiotyk (ubezpieczenie będzie oferowane jako element składowy ubezpieczenia 

grupowego dla zainteresowanej jednostki).  

 

 Istnieje możliwość przystąpienia do ubezpieczenia w charakterze osoby współubezpieczonej: 

małżonka, partnera życiowego oraz dziecka pracownika (w wieku do 18 lat, a w razie 

uczęszczania do szkoły w wieku do 25 lat) pod warunkiem przystąpienia do ubezpieczenia 

pracownika / funkcjonariusza PSP       

 

 Składka za ubezpieczenie Antybiotyk (doliczona do ubezpieczenia grupowego dla 

zainteresowanych jednostkach PSP) wynosi: 

- 4,61 zł dla ubezpieczonego, 

- 4,36 zł za każdego współubezpieczonego (członka rodziny)  

  

 Dokumentem uprawniającym do korzystania z ubezpieczenia jest karta lekowa. 
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VII. ZNIŻKI DLA FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW PSP KORZYSTAJĄCYCH Z PROGRAMU 

W RAMACH KLUBU PZU POMOC 

 

Każdy Funkcjonariusz i Pracownik PSP przystępujący do ubezpieczenia staje się członkiem KLUBU 

PZU POMOC W ŻYCIU, który zapewnia możliwość skorzystania z wielu atrakcyjnych ofert, takich jak:  

 

 10 % zniżki na ubezpieczenia indywidualne oferowane przez PZU S.A.: 

- Ubezpieczenia komunikacyjne (OC, AC, minicasco) 

- Ubezpieczenie PZU Dom Plus  

- Ubezpieczenie PZU Dom Letniskowy 

- Indywidualnie zawierane  jednostkowe i rodzinne ubezpieczenie NNW 

- Obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego 

od ognia i innych zdarzeń losowych  

- Obowiązkowe OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego 

- Ubezpieczenie mienia ruchomego w gospodarstwach rolnych od ognia i innych 

zdarzeń losowych 

- Indywidualnie zwierane ubezpieczenie Wojażer 

 usługi Asystenta PZU Pomoc, 

 program rabatowy, zapewniający zniżki na usługi i towary oferowane przez partnerów PZU 

Pomoc SA, 

 oferty specjalne  

 

W zależności od specyfiki poszczególnych usług i towarów mogą być one dostępne: 

 w wybranej miejscowości, 

 na terenie całej Polski,  

 na terenie całej Polski i krajów Europy,  

 na całym świecie.  

 

Wszystkie aktualne oferty promocyjne dostępne są na stronie: 

http://www.pzu.pl/grupa-pzu/pomocwzyciu lub pod numerem telefonu PZU POMOC 801 102 102 

 

Potwierdzeniem uczestnictwa w Klubie jest karta.  

 

Członkostwo w Klubie oraz karta są dla ubezpieczonego bezpłatne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pzu.pl/grupa-pzu/pomocwzyciu
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VIII. UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE I PAKIET INTRO  

 

Do ubezpieczenia zdrowotnego może przystąpić pracownik lub funkcjonariusz PSP oraz jego 

małżonek i pełnoletnie dziecko, którzy nie ukończyli 69 roku życia  

 

A. PAKIET INTRO  

Pakiet Intro stanowi wstęp do ubezpieczenia zdrowotnego. Posiadanie podstawowego pakietu 

świadczeń zdrowotnych uprawnia do korzystania z usług na poziomie prywatnej służby zdrowia  

z zastosowaniem zniżek. Korzystanie z pakietu Intro pozwala także w znaczny sposób skrócić czas 

oczekiwania na wizyty lekarskie i badania diagnostyczne. 

 

PZU Życie S.A. – ubezpieczenie zdrowotne INTRO  

Dostęp do lekarzy specjalistów 

19 specjalizacji 

(zgodnie z owu) 

Tak, z 50% zniżką w stosunku do ceny obowiązującej u świadczeniodawcy. Karta 

rabatowa gwarantuje dostęp w ciągu 5 dni roboczych do (m. in.) lekarza 

rodzinnego, pediatry, ginekologa, chirurga, ortopedy, okulisty, kardiologa, 

dermatologa, neurologa, alergologa. 

Testy diagnostyczne 

(zgodnie z owu) 

Tak, z 20% zniżką w stosunku do ceny usługi obowiązującej u świadczeniodawcy. 

Testy diagnostyczne obejmują m.in.: badania hematologiczne, serologiczne, układu 

krzepnięcia, badania biochemiczne krwi, badania moczu, kału, USG itp. 

Bezpłatny przegląd stomatologiczny raz w roku 

Pozostałe usługi stomatologiczne 20% RABATU 

Telefoniczna informacja medyczna – 

24 h 
TAK 

Składka miesięczna za pracownika 8,50 zł 

Składki miesięczne za współubezpieczonych członków rodziny 8,25 zł 

 

 

 

 

B. UBZPIECZENIE ZDROWOTNE  

Ubezpieczenie zdrowotne zwiększa poczucie bezpieczeństwa, dzięki zapewnieniu szybkiego dostępu 

do  usług oferowanych w prywatnych placówkach medycznych – partnerów PZU ŻYCIE SA.  

W zależności od wybranego zakresu, Opieka Medyczna to gwarancja skorzystania z porad lekarzy 

podstawowej opieki zdrowotnej w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych oraz lekarzy  innych 

specjalizacji m.in. ginekologia, chirurgia, ortopedia, okulistyka, kardiologia, pulmonologia, 

dermatologia, otolaryngologia, neurologia, urologia, reumatologia, alergologia, gastrologia, 

diabetologa, nefrologia i endokrynologia w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych. Dodatkowo  

w ramach wybranego zakresu ubezpieczenia, jest możliwość wykonania w krótkim terminie 

od kilkudziesięciu do ponad dwustu podstawowych i specjalistycznych badań diagnostycznych. 

Osoby, korzystające z usług medycznych oferowanych w ramach ubezpieczeń zdrowotnych, nie tracą 

czasu w kolejkach, telefonicznie umawiają się na wizyty w dogodnych dla nich terminach. 
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ZAKRES ŚWIADCZEŃ  

W UBEZPIECZENIU ZDROWOTNYM 
STANDARD KOMFORT KOMFORT PLUS OPTIMUM 

Opieka podstawowa : lekarz rodzinny, 

internista, pediatra 
nie tak tak tak 

Opieka specjalistyczna 

Dostęp do lekarzy specjalistów  

1) alergolog 

2) chirurg ogólny 

3) dermatolog 

4) diabetolog 

5) endokrynolog 

6) gastrolog 

7) ginekolog 

8) kardiolog 

9) nefrolog 

10) neurolog 

11) okulista 

12) ortopeda 

13) otolqaryngolog 

14) pulmonolog 

15) reumatolog 

16) urolog 

 

 

 

1) ginekolog, 

2) chirurg ogólny 

3) ortopeda. 

4) okulista. 

5) kardiolog. 

6) pulmonolog. 

7) dermatolog. 

8) otolaryngolog. 

9) neurolog. 

10) urolog. 

11) reumatolog. 

12) alergolog. 

13) gastrolog. 

14) diabetolog. 

15) endokrynolog. 

16) nefrolog 

17)chirurg onkolog 

18) anestezjolog 

19)audiolog 

20)hematolog 

21)hepatolog 

22)onkolog 

1)ginekolog, 

2) chirurg ogólny 

3) ortopeda. 

4) okulista. 

5) kardiolog. 

6) pulmonolog. 

7) dermatolog. 

8) otolaryngolog. 

9) neurolog. 

10) urolog. 

11) reumatolog. 

12) alergolog. 

13) gastrolog. 

14) diabetolog. 

15) endokrynolog. 

16) nefrolog 

17)chirurg onkolog 

18) anestezjolog 

19)audiolog 

20)hematolog 

21)hepatolog 

22)onkolog 

23)lekarz chorób 

zakaźnych 

24)neurochirurg 

25)wenerolog 

26)radiolog 

1)ginekolog, 

2) chirurg ogólny 

3) ortopeda. 

4) okulista. 

5) kardiolog. 

6) pulmonolog. 

7) dermatolog. 

8) otolaryngolog. 

9) neurolog. 

10) urolog. 

11) reumatolog. 

12) alergolog. 

13) gastrolog. 

14) diabetolog. 

15) endokrynolog. 

16) nefrolog 

17)chirurg onkolog 

18) anestezjolog 

19)audiolog 

20)hematolog 

21)hepatolog 

22)onkolog 

23)lekarz chorób 

zakaźnych 

24)neurochirurg 

25)wenerolog 

26)radiolog 

27)chirurg 

naczyniowy 

28)traumatolog 

29)psychiatra 

30)psycholog 

31)proktolog 

32)lekarz specjalista 

rehabilitacji 

Podstawowe testy diagnostyczne  

(zgodnie  z owu)  

Tak 

(zakres ograniczony) 
tak tak tak 

Specjalistyczne testy diagnostyczne  

(zgodnie z owu) 
Rabat -15% Rabat -15% tak tak 

Zabiegi ambulatoryjne  (zgodnie z owu) tak tak tak tak 

Wizyty domowe (zgodnie z owu) brak 
2 w roku 

bezpłatnie 

4 w roku 

bezpłatnie 

4 w roku 

bezpłatnie 

Rehabilitacja (zgodnie z owu) brak brak brak 
Tak (bezpłatnie 30 

zabiegów w roku) 

Szczepienia (zgodnie  z owu) brak 

-grypa 

- anatoksyna przeciw 

tężcowi 

- grypa 

- anatoksyna przeciw 

tężcowi 

- grypa 

- anatoksyna przeciw 

tężcowi 

- WZW typ A 

- WZW typ B 

Prowadzenie ciąży (zgodnie z owu) 

Prowadzenie ciąży fizjologicznej obejmuje opiekę lekarza ginekologa, konieczne konsultacje i 

niezbędne badania diagnostyczne oraz czynne poradnictwo w zakresie fizjologii przebiegu 

ciąży i porodu 

Infolinia 24h tak tak tak tak 

Przegląd stomatologiczny raz w roku tak tak tak tak 

Stomatologia zachowawcza - rabat -20% -20% -20% -20% 

Składka miesięczna za pracownika * 22,60 zł 43,70 zł 67,50 zł 102,50 zł 

Składki miesięczne za 

współubezpiecz. członków rodziny * 
22,35 zł 43,45 zł 67,25 zł 102,25zł 
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* Składki widoczne w tabeli zostały określone dla limitu partycypacji od 10 zatrudnionych do 

30% zatrudnionych w danej jednostce PSP (Składka Typ A dla jednostki zatrudniającej 

powyżej 51 osób).  

Ostateczna wysokość składki zależy od wielkości jednostki oraz poziomu partycypacji w 

ubezpieczeniu zgodnie z poniższymi tabelami: 

 

Wielkość jednostki do 10 osób 

 min. 3 osoby ubezpieczone, 

Składka A  do 5 osób zatrudnionych możliwy 1 nieubezpieczony, 

 6-10 zatrudnionych możliwość 2 nieubezpieczonych 

Wielkość jednostki 11- 50 osób 

 min. 10 osób ubezpieczonych + partycypacja do 70% włącznie Składka A 

 partycypacja od 70,01% Składka B 

Wielkość jednostki od 51 osób 

 nie mniej niż 10 osób ubezpieczonych Składka A 

 partycypacja 30,01% - 60,00% Składka B 

 partycypacja 60,01% - 100,00%  Składka C 

 

Podmiot  Typ składki 

Wysokość składki  

STANDARD KOMFORT 
KOMFORT 

PLUS 
OPTIMUM 

Ubezpieczony 

A 

22,60 zł 43,70 zł 67,50 zł 102,50 zł 

Współubezpieczony 22,35 zł 43,45 zł 67,25 zł 102,25zł 

Ubezpieczony 

B 

18,10 zł 34,40 zł 53,60 zł 80,40 zł 

Współubezpieczony 17,85 zł 34,15 zł 53,35 zł 80,15 zł 

Ubezpieczony 

C 

13,70 zł 25 zł 39,70 zł 58,20 zł 

Współubezpieczony 13,45 zł 24,75 zł 39,45 zł 57,95 zł 

 

1. Pod warunkiem przystąpienia do ubezpieczenia pracownika/funkcjonariusza, istnieje 

możliwość przystąpienia do ubezpieczenia w charakterze osoby "współubezpieczonej": 

współmałżonka/partnera życiowego oraz dziecka pracownika (w wieku do 18 lat, a w razie 

uczęszczania do szkoły do 25 lat)  

 

2. Partnerzy medyczni PZU ŻYCIE SA  

Realizacja zakresów – INTRO, STANDARD, KOMFORT, KOMFORT PLUS, OPTIMUM 

odbywa się w ramach współpracy za placówkami medycznymi wymienionymi w wykazie 

świadczeniodawców współpracujących z PZU ŻYCIE SA. 

Wykaz ponad 1000  placówek medycznych na terenie całego kraju znajduje się na stronie 

internetowej www.pzu.pl (w dziale PZU POMOC ZDROWIE) oraz pod nr. infolinii 0 801 405 

905. 
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IX. UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA EMERYTÓW PSP – PROGRAM EMERYT PSP 2014 

 

Do jednego z trzech opisanych poniżej wariantów mogą przystępować: 

 podlegający uposażeniu emerytalnemu lub rentowemu byli funkcjonariusze i pracownicy PSP, 

 byli funkcjonariusze i pracownicy PSP posiadający orzeczoną przez komisję lekarską 

całkowitą niezdolność do służby w PSP, 

 byli funkcjonariusze i pracownicy PSP, którzy nabyli prawa do zaopatrzenia emerytalnego z 

tytułu osiągnięcia 30 lat wysługi emerytalnej, 

 współmałżonkowie wyżej wymienionych byłych funkcjonariuszy i pracowników PSP,  

  w wieku do 69 roku życia  

 

Warianty w ramach Programu Emeryt 2014 pod względem warunków znacznie przewyższają 

oferowaną dziś standardową indywidualną kontynuację ubezpieczenia PZU Życie S.A. Specjalnie 

opracowany i dedykowany Program ubezpieczenia na życie dla emerytów PSP jest propozycją 

unikalną na polskim rynku ubezpieczeń. 

 

Korzystne zmiany w ramach „Wariantów Emeryt” w programie PSP 2014: 

 

 Zmiana definicji zawału serca na korzystniejszą dla ubezpieczonych. 

 Uzupełnienie zakresu ubezpieczenia o opcję „Zgon ubezpieczonego w wyniku zawału lub 

krwotoku śródmózgowego” (dotychczas świadczenie było takie samo jak za zgon naturalny) 

 Uzupełnienie zakresu ochrony o opcję „osierocenie dziecka”  

 Wzrost wysokości świadczeń z tytułu: 

- zgonu ubezpieczonego 

- zgonu ubezpieczonego w wyniku NW 

- trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW 

- trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku zawału lub krwotoku śródmózgowego 

- zgonu małżonka  

- zgonu małżonka w wyniku NW 

- zgonu dziecka  

- zgonu rodziców i teściów 

- wystąpienia ciężkiej choroby 

- leczenia szpitalnego 

 Zwiększenie ilości ciężkich chorób objętych ochroną z 8 do 17 stanów chorobowych * 

 Uzupełnienie ochrony o produkt „Medyczny ekspert domowy” w wariantach II i III 

 

* Choroby objęte ochroną w ramach wariantów ubezpieczenia Emeryt:  

Anemia aplastyczna, Bąblowiec mózgu, Chirurgiczne leczenie choroby wieńcowej by-pass, Choroba 

Creutzfelda- Jakoba, Masywny zator tętnicy płucnej leczony operacyjnie, Niewydolność nerek, 

Nowotwór złośliwy, Odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu, Ropień mózgu, Sepsa, Tężec, Udar, 

Wścieklizna, Zakażenie wirusem HIV w zw. z wykonywaną pracą, Zakażenie wirusem HIV poprzez 

transfuzję krwi, Zawał serca, Zgorzel gazowa 
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Poniżej przedstawiamy tabele świadczeń w ramach wariantów ubezpieczenia Emeryt: 

Zakres ryzyk objętych ubezpieczeniem 

Nowy program Emeryt PSP 2014 

Wysokość świadczenia w zł 

Wariant I Wariant II Wariant III 

Zgon naturalny  20 000 26 250 31 250 

Zgon w wyniku nieszczęśliwego wypadku 40 000 52 500 62 500 

Zgon w wyniku zawału lub krwotoku  śródmózg. 40 000 52 500 62 500 

Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW  

(za 1% uszczerbku) 
320 420 500 

Trwały uszczerbek wskutek zawału serca lub 

krwotoku śródmózgowego (za 1% uszczerbku) 
320 420 500 

Osierocenie dziecka 3 200 4 200 5 000 

Zgon małżonka 8 000 10 500 12 500 

Zgon małżonka w wyniku wypadku 16 000 21 000 25 000 

Zgon dziecka 2 400 3 150 3 750 

Zgon rodziców lub teściów 1 600 2 100 2 500 

Ciężkie choroby 
2 400  

(17 chorób) 

3 150  

(17 chorób) 

4 000  

(17 chorób) 

Leczenie szpitalne – 

świadczenie za każdy 

dzień pobytu 

w wyniku wypadku 80 105 125 

w wyniku choroby 40 52,50 62,50 

Medyczny ekspert domowy brak 

Zakres 

podstawowy 

(dotyczący 

ubezpieczonego) 

Zakres 

rozszerzony 

(dotyczący 

ubezpieczonego i 

współubezpieczo

nych)  

SKŁADKA MIESIĘCZNA 31,40 42,19 zł 51,29 zł 

 

L.p. MEDYCZNY EKSPERT DOMOWY Limity na zdarzenie 

1 Zagraniczna konsultacja medyczna 1 usługa 

2 Domowa opieka pielęgniarki   
do 8 h dziennie przez 2 tygodni lub 

do 4 h dziennie przez 4 tygodni 

3 Pomoc w prowadzeniu domu 
do 8 h dziennie przez 2 tygodni lub 

do 4 h dziennie przez 4 tygodni 

4 Opieka nad dzieckiem 
do 8 h dziennie przez 2 tygodni lub 

do 4 h dziennie przez 4 tygodni 

5 Opieka nad drobnymi zwierzętami domowymi 
do 8 h dziennie przez 2 tygodni lub 

do 4 h dziennie przez 4 tygodni 

6 Domowa wizyta psychologa 
Max 4 tygodnie raz dziennie 
(dziennie nie dłużej niż 2 h) 

7 Domowa wizyta rehabilitanta lub masażysty 
Max 4 tygodnie raz dziennie 
(dziennie nie dłużej niż 2 h) 

8 Dostarczenie niezbędnych leków (zwolnienie min. 5 dni) 1 usługa 

9 Dostarczenie sprzętu rehabilitacyjnego (zwolnienie min. 5 dni) 1 usługa 

10 
Dostarczenie do naprawy przedmiotów użytku osobistego 
(zwolnienie min. 5 dni) 

1 usługa 

11 Transport medyczny 2 usługi 

12 Całodobowy telefoniczny serwis medyczny TAK 

13 Pomoc w planowaniu/organizacji leczenia TAK 
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X. UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE DLA EMERYTÓW PSP – PROGRAM EMERYT PSP 2014 

 

Do dedykowanego im ubezpieczenia zdrowotnego STANDARD, KOMFORT, KOMFORT PLUS, 

OPTIMUM w zakresie analogicznym jak „czynni” funkcjonariusze i pracownicy (zakres opisany w 

sekcji VIII pkt B). mogą przystąpić : 

 podlegający uposażeniu emerytalnemu lub rentowemu byli funkcjonariusze i pracownicy PSP, 

 byli funkcjonariusze i pracownicy PSP posiadający orzeczoną przez komisję lekarską 

całkowitą niezdolność do służby w PSP, 

 byli funkcjonariusze i pracownicy PSP, którzy nabyli prawa do zaopatrzenia emerytalnego z 

tytułu osiągnięcia 30 lat wysługi emerytalnej, 

  w wieku do 64 roku życia  

 

Wysokość składek w ubezpieczeniu uzależniona jest od poziomu partycypacji zgodnie z poniższymi 

tabelami: 

 

Poziom partycypacji w ubezpieczeniu Typ składki 

nie mniej niż 240 osób ubezpieczonych – 1399 osób Składka A 

Od 1400 osób – 2799 osób Składka B 

Powyżej 2800 osób  Składka C 

 

Podmiot Typ składki 

Wysokość składki 

STANDARD KOMFORT 
KOMFORT 

PLUS 
OPTIMUM 

Ubezpieczony 
A 

20,40 zł 39,00 zł 60,00 zł 90,90 zł 

Współubezpieczony 20,15 zł 38,75 zł 59,75 zł 90,65 zł 

Ubezpieczony 
B 

16,40 zł 30,60 zł 47,30 zł 70,70 zł 

Współubezpieczony 16,15 zł 30,35 zł 47,05 zł 70,45 zł 

Ubezpieczony 
C 

12,40 zł 22,10 zł 34,70 zł 50,50 zł 

Współubezpieczony 12,15 zł 21,85 zł 34,45 zł 50,25 zł 

 
Pod warunkiem przystąpienia do ubezpieczenia emerytowanego funkcjonariusza lub pracownika PSP, 
istnieje możliwość przystąpienia do ubezpieczenia w charakterze osoby "współubezpieczonej": 
współmałżonka oraz dziecka pracownika (w wieku do 18 lat, a w razie uczęszczania do szkoły do 25 
lat) 
 

XI. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

 
Ochrony w zakresie odpowiedzialności cywilnej udziela STU Ergo Hestia S.A. 
 
Ubezpieczenie OC zapewnia pracownikom PSP ochronę przed odpowiedzialnością  
za szkody wyrządzone pracodawcy. Celem ubezpieczenia jest uwolnienie strażaka / pracownika od 
odpowiedzialności z tytułu nałożonej przez pracodawcę kary, która zgodnie z przepisami prawa 
wynosić może maksymalnie trzykrotność miesięcznego wynagrodzenia. Dzięki ubezpieczeniu OC 
obciążenie to przeniesione zostaje na zakład ubezpieczeń. 
 
Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie wynosi 300.000 zł. 
 
Całkowita suma gwarancyjna na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia wynosi 
2.500.000 zł. 
 
Składka miesięczna za ubezpieczenie OC to 11 zł. 
 
Obowiązuje franszyza redukcyjna w każdej szkodzie rzeczowej w wysokości 150 zł. Oznacza to,  
iż świadczenie z tytułu jednego wypadku pomniejszone zostanie o kwotę 150 zł.  
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XII. Ubezpieczenie ochrony prawnej 

 
Osoby, które przystąpiły do ubezpieczenia OC w STU Ergo Hestia, mają możliwość skorzystania z 
ubezpieczenia ochrony prawnej. 
 

Ubezpieczenie kosztów ochrony prawnej obejmuje koszty poniesione przez funkcjonariusza / 
pracownika PSP, w celu obrony swoich praw, w zakresie przewidzianym w obowiązujących 
przepisach, w postępowaniach przed komisjami dyscyplinarnymi oraz sądami polskimi, prowadzonymi 
z jego udziałem w charakterze podejrzanego, oskarżonego lub pozwanego w związku z 
wykonywaniem zawodu, a w szczególności: 

 kosztów usług osób uprawnionych do świadczenia ochrony prawnej, 

 kosztów i opłat sadowych lub administracyjnych. 
 

Suma ubezpieczenia wynosi 20 000 zł w odniesieniu do jednego funkcjonariusza / pracownika i 
jednego zdarzenia, w następstwie którego dochodzi do wszczęcia i prowadzenia postępowania 
dyscyplinarnego, karnego, cywilnego w poszczególnych instancjach. 
 

Składka miesięczna wynosi 1,00 zł.  
 

XIII. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym 

 
Ubezpieczenie to udzielane jest przez PZU S.A. Istnieją trzy możliwe warianty ochrony: 

 
1. Suma gwarancyjna – 20 000 zł – składka w wysokości 2,30 zł miesięcznie, 
2. Suma gwarancyjna – 50 000 zł – składka w wysokości 4,80 zł miesięcznie, 
3. Suma gwarancyjna – 100 000 zł – składka w wysokości 9,60 zł miesięcznie. 

 
Z ochrony ubezpieczeniowej korzysta również małżonek, dzieci niepełnoletnie oraz pomoc domowa 
zatrudniona u Ubezpieczonego. Ochrona dotyczy również szkód powstałych z tytułu posiadania 
zwierząt domowych, rowerów, garaży dla własnego użytku, sprzętu pływającego, a także szkód 
wynikłych z posiadania i użytkowania mieszkania, nieruchomości (łącznie z tzw. szkodami 
wodociągowymi – zalaniem itp.). 
  
 

XIV. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków 

 
Ubezpieczenie NNW zapewnia osobom nim objętym za składkę 3 zł miesięcznie dodatkową 
ochronę w czasie pracy i służby. Zakres ubezpieczenia obejmuje zdarzenia powstałe w następstwie 
nieszczęśliwych wypadków. 
Za czas pracy i służby rozumie się także czas drogi z domu na służbę i ze służby  
do domu, czas akcji ratowniczo-gaśniczych, ćwiczeń, szkoleń, zawodów sportowych  
a w przypadku szkół pożarniczych czas skoszarowania. 
Wysokość świadczeń zależy od kategorii zdarzeń będących podstawą wypłaty: 

 zgon ubezpieczonego w wyniku NW – 15 000 zł, 
 trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW – 150 zł za każdy % orzeczonego uszczerbku. 

 
Za nieszczęśliwe wypadki uznawane są także zawały serca, wylewy krwi i udary mózgu. 
 
Ochrony udziela PZU S.A. 
 

XV. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków niepełnoletniego dziecka 

 
Ubezpieczenie PZU S.A. przeznaczone dla dzieci do 18 r. ż. w zakresie: 

- zgon w wyniku nieszczęśliwego wypadku –10 tys. zł. 
- trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW –100 zł za każdy % orzeczonego uszczerbku. 

 
Za nieszczęśliwe wypadki uznawane są także zawały serca, wylewy krwi i udary mózgu.  
Ochrona ubezpieczeniowa 24 godziny na dobę.  
Ubezpieczenie może zastąpić lub uzupełnić ubezpieczenie „szkolne”. 
 
Składka miesięczna wynosi 5,30 zł. 
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XVI. Całodobowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków 

 
Ubezpieczenie oferowane przez STU Ergo Hestię dla funkcjonariuszy  
i pracowników, a także dla współmałżonków / partnerów życiowych: 
 

1. Suma gwarancyjna – 20 000 zł – składka w wysokości 4,50 zł miesięcznie, 
2. Suma gwarancyjna – 30 000 zł – składka w wysokości 6,50 zł miesięcznie, 
3. Suma gwarancyjna – 50 000 zł – składka w wysokości 11,00 zł miesięcznie. 

 
Za nieszczęśliwy wypadek uważa się również zawał serca, udar mózgu oraz całkowitą trwałą 
niezdolność do wykonywania pracy. 
 
Ubezpieczenie dla dzieci do 25 r. ż.: 
 

1. Suma gwarancyjna – 10 000 zł – składka w wysokości 2,50 zł miesięcznie, 
2. Suma gwarancyjna – 20 000 zł – składka w wysokości 5,00 zł miesięcznie, 
3. Suma gwarancyjna – 30 000 zł – składka w wysokości 7,00 zł miesięcznie. 

 

XVII. Ubezpieczenie odpowiedzialności majątkowej za wydanie decyzji z naruszeniem prawa 

 
Ubezpieczenie zgodne z Ustawą z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej 

funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (Dz. U z 2011 r., Nr 34, Poz. 173), zgodnie z 

którą funkcjonariusz za wydanie decyzji z naruszeniem prawa może być obciążony karą w wysokości 

dwunastokrotności miesięcznego wynagrodzenia. 

 

1. Suma gwarancyjna – 30 000 zł – składka w wysokości 2,00 zł miesięcznie, 
2. Suma gwarancyjna – 50 000 zł – składka w wysokości 3,00 zł miesięcznie, 
3. Suma gwarancyjna – 100 000 zł – składka w wysokości 4,00 zł miesięcznie, 
4. Suma gwarancyjna – 120 000 zł – składka w wysokości 5,00 zł miesięcznie, 
5. Suma gwarancyjna – 150 000 zł – składka w wysokości 6,00 zł miesięcznie 

 

XVIII. Asysta prawna 

 
Uzyskaliśmy dla Państwa ofertę od Gothaer TU S.A. na asystę prawną, tj. abonament na pomoc 
prawną potrzebną w obszarze: 

 
1. życia prywatnego (prawnik dla rodziny),  
2. prowadzonej działalności gospodarczej (prawnik dla przedsiębiorcy), 
3. spraw związanych z ruchem drogowym (prawnik dla kierowcy).  

 
Za możliwość otrzymania 24 porad prawnych oraz 4 opinii prawnych w okresie rocznym składka 
wynosi 3,8 zł miesięcznie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Treść opracowania ma charakter wyłącznie informacyjny.  
Szczegółowe zasady funkcjonowania ubezpieczenia znajdują się w dokumentach dostępnych u Ubezpieczającego  tj. w 

umowach ubezpieczenia oraz w ogólnych warunkach ubezpieczeń Towarzystw, których oferty składają się na Program PSP 
2014  


