
SZANOWNI PAŃSTWO, 
 

W związku z aktualną sytuacją wyjątkowego zagrożenia życia i zdrowia Państwa pracowników, spowodowaną przez wzmożoną epidemię 
COVID-19, PZU Życie SA już dziś przygotowało ofertę specjalną, która została załączona w niniejszym mailu. 
 
Aby jak najbardziej przybliżyć niestandardowy zakres i procedury zawarcia ubezpieczenia, poniżej przekazuję szczegółowe informacje. 
 
W PROPONOWANYM UBEZPIECZENIU PRZYJĘTO NASTĘPUJĄCE DEFINICJE DOTYCZĄCE COVID-19: 
 

 COVID-19 – choroba infekcyjna o przebiegu ostrym, spowodowana zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, powodująca objawy ogólnoustrojowe 

oraz w układzie oddechowym. Warunkiem stwierdzenia wystąpienia choroby jest potwierdzenie obecności wirusa SARS-CoV-2 w teście 

diagnostycznym (rRT-PCR). 

 

ŚMIERĆ W WYNIKU COVID-19 – śmierć, której przyczyną bezpośrednią albo wyjściową (pierwotną) była choroba Covid-19, co jest 

potwierdzone w karcie zgonu lub w dokumentacji medycznej stwierdzającej przyczynę zgonu. 

 

Zgodnie z powyższą definicją wypłacimy świadczenie z tytułu śmierci w wyniku COVID-19, w przypadkach w których W KARCIE ZGONU 

BĘDZIE PODANY WIRUS NIEZALEŻNIE CZY JEST WSKAZANY JAKO PRZYCZYNA PIERWOTNA, CZY BEZPOŚREDNIA. 

 

Wprowadzamy specjalną deklaracje przystąpienia do ubezpieczenia. W deklaracji znajdą Państwo specjalne oświadczenie: 

 

„W dniu podpisania deklaracji nie przebywam na zwolnieniu lekarskim i nie jestem pozytywnie zdiagnozowany/zdiagnozowana na obecność 
wirusa SARS-CoV-2”. 

 

PRZESYŁAMY RÓWNIEŻ OWU OBOWIĄZUJĄCE W OFERCIE. 
 
W STOSUNKU DO PRZEDSTAWIONYCH OWU OFERTA UWZGLĘDNIA NASTĘPUJĄCE 
ODSTĘPSTWA: 
 

1. Brak możliwości przystępowania do ubezpieczenia osób, które na dzień podpisania deklaracji zostały pozytywnie zdiagnozowane na 

obecność koronawirusa. 

2. Zapis na dedykowanej deklaracji: „W dniu podpisania deklaracji przystąpienia nie przebywam na zwolnieniu lekarskim, nie jestem 

pozytywnie zdiagnozowany na obecność”. 

3. Zmiana definicji ubezpieczonego – „Ubezpieczony – osoba pozostająca w stosunku prawnym z ubezpieczającym.” 

4. Nie ma górnej granicy wieku uprawniającej do podpisania deklaracji przystąpienia oraz końca odpowiedzialności PZU Życie SA w 

stosunku do poszczególnych ubezpieczonych ze względu na ukończenie przez nich określonego wieku. 

5. W każdym przypadku, w którym w umowie dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek śmierci spowodowanej zawałem serca 

lub krwotokiem śródmózgowym mowa jest o krwotoku śródmózgowym, stosuje się określenie udar, który oznacza: nagłe ogniskowe lub 

uogólnione zaburzenie czynności mózgu, prowadzące do trwałych ubytków neurologicznych, wywołane wyłącznie przyczynami 

naczyniowymi rozumianymi jako zamknięcie światła lub przerwanie ciągłości ściany naczynia mózgowego, za wyjątkiem przyczyn 

naczyniowych spowodowanych chorobą mózgu lub wywołanych czynnikami urazowymi. 

6. Dla osób przystępujących od maja lub czerwca 2020 r., które pozostają w stosunku prawnym z ubezpieczającym, nie stosuje się karencji 

określonej w ogólnych warunkach ubezpieczenia. 

 

JESZCZE KILKA ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA: 
 

1. Kto może przystąpić do ubezpieczenia? 

 Oferta dedykowana jest dla pracowników związanych  umowami o pracę lub zlecenie lub kontrakt. Oferta nie przewiduje ubezpieczenia 

 członków rodzin. Do ubezpieczenia może przystąpić pracownik, który nie ma zdiagnozowanego zachorowania na COVID-19 i nie 

 przebywa na zwolnieniu lekarskim. Oferta uwzględnia również zniesienie limitu wiekowego na przystąpienie do ubezpieczenia. 

2. Jakie karencje są uwzględnione w ofercie? 

 Oferta uwzględnia zniesienie karencji dla osób, które przystąpią do ubezpieczenia z dniem 1 maja lub 1 czerwca 2020 roku. 

3. Jaka jest minimalna liczba osób niezbędna do uruchomienia oferty? 

 Minimalna liczba osób niezbędnych do uruchomienia oferty wynosi 30 ubezpieczonych. 

4. Czy osoba przystępująca do oferty musi mieć już ubezpieczona w PZU Życie SA/w innym ubezpieczeniu? 

 Osoba przystępująca do ubezpieczenia nie musi posiadać wykupionego innego ubezpieczenia w PZU Życie SA. Oferta ta jest niezależna 

 od innych ofert ubezpieczeniowych. 

5. W jaki sposób przystąpić do ubezpieczenia? 

 Najwygodniejszą metodą na przystąpienie do ubezpieczenia będzie przystąpienie za  pośrednictwem indywidualnego konta: MOJEPZU. 

 Rozwiązanie to pozwoli uniknąć podpisywania deklaracji. Drugim sposobem jest,  jak dotychczas, podpisanie deklaracji przystąpienia 

 do ubezpieczenia. 

 

W przypadku jakichkolwiek pytań bardzo proszę o kontakt. 

 

Z wyrazami szacunku, 

ROBERT CIS 

Starszy Menedżer ds. Sprzedaży Korporacyjnej 

Oddział PZU Życie SA 

ul. Warszawska 70B, 96-500 Sochaczew 

k: 0 695 668 335 

t: 46 308 24 09 

 

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna 

Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy, 

KRS 30211, NIP 527-020-60-56,  Wysokość kapitału zakładowego: 295 000 000 zł, 

kapitał wpłacony w całości. 

 

Osoby zainteresowane przystąpieniem do ubezpieczenia proszone są o kontakt do dnia 07.05.2020r. z: 
Elżbieta Czarnota tel. wew. 276 

Barbara Węglarek tel. wew. 272, 273 


