
 

 

KTO MOŻE PRZYSTĄPIĆ DO PROGRAMU: 

 Pracownicy Uczelni, którzy nie ukończyli 80 roku życia. Ochrona ubezpieczeniowa trwa do rocznicy polisy w której pracownik 
kończy  81 rok życia. 

 Małżonkowie/ partnerzy życiowi oraz pełnoletnie dzieci którzy nie ukończyli 80 rok życia. Ochrona ubezpieczeniowa trwa do 
rocznicy polisy w której ubezpieczony kończy  81 rok życia. 

Do ubezpieczenia może przystąpić osoba, która w dniu podpisania deklaracji przystąpienia przebywa w szpitalu, na 

zwolnieniu lekarskim lub którą uznano za niezdolna do pracy lub służby orzeczeniem właściwego organu pod 

warunkiem że w miesiącu poprzedzającym początek odpowiedzialności PZU Życie SA była objęta 

odpowiedzialnością w dotychczasowym ubezpieczeniu na życie w PZU Życie SA. 

Małżonkowie/partnerzy życiowi oraz pełnoletnie dzieci pracowników mogą zostać ubezpieczeni w dowolnym 

wariancie (niezależnie od wariantu pracownika) 

KARENCJE: 

Brak karencji  dla osób, które przystąpią  do dnia uruchomienia programu  tj. 01 stycznia 2016 r.   oraz w ciągu dwóch kolejnych 

miesięcy od daty uruchomienia programu dla pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci w umowie podstawowej oraz 

w ramach umów dodatkowych  (tj. na wypadek ciężkiej choroby, leczenia specjalistycznego, leczenia szpitalnego, leczenia szpitalnego 

plus, operacji chirurgicznych). Za wyjątkiem utraty zdrowia przez dziecko (karencja 90 dni) 

Informacja o zniesieniu karencji nie dotyczy partnerów życiowych dotychczas nieubezpieczonych (karencje zawsze zgodnie z OWU). 

Karencje zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia(OWU) dla osób przystępujących po trzech miesiącach od uruchomienia 
programu na Uniwersytecie Łódzkim.  

CO NALEŻY ZROBIĆ ABY PRZYSTĄPIĆ DO UBEZPIECZENIA ? 

 Przyjdź do Działu Płac do 16 grudnia 2015 roku i podpisz nową deklarację przystąpienia do 

 ubezpieczenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubezpieczenie będzie obowiązywać od 1 dnia miesiąca następującego po dacie złożenia 

prawidłowo wypełnionych dokumentów 
 

WAŻNA INFORMACJA  

ochrona w ramach aktualnie funkcjonującego ubezpieczenia wygaśnie ostatecznie 

z dniem 31 stycznia  2016 roku 

Wydrukuj deklarację dla  
małżonka/ partnera, 

pełnoletniego dziecka, 
którzy są również 

zainteresowani 
przystąpieniem do 

ubezpieczenia 

Wydrukować z maila 
deklarację  

przystąpienia 

Przynieść uzupełnione 
dokumenty do Kwestury 

do  

16 grudnia  2015 



 

 

WSZYSTKIE  PYTANIA  PROSIMY  KIEROWAĆ  POD  PODANE  PONIŻEJ  NUMERY  TEL: 
 

 Dział Płac UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO:  tel .  635 40 59,   635 40 95,   635 40 96 
 

 PZU Życie SA    Alicja Czekaj    tel. 042 308-26-44 

 

Ubezpieczenie zdrowotne – OPIEKA MEDYCZNA – informujemy, że w mocy pozostaje dotychczasowa polisa 
ubezpieczenia zdrowotnego wraz z dotychczasowymi wysokościami składek. Osoby ubezpieczone (pracownicy, 
współmałżonkowie, partnerzy życiowi oraz dzieci w wieku od 0-25 lat) mogą korzystać z bezpłatnych wizyt u  
lekarzy specjalistów i badań, w zależności od wybranego zakresu ubezpieczenia. 
Pełny opis ubezpieczenia zdrowotnego znajdziecie Państwo na kolejnej stronie materiału informacyjnego. 

     NOWOŚCI W PROGRAMIE: 

• wzrost wysokości świadczeń w stosunku do obecnego zakresu min. świadczenie za uszczerbki na zdrowiu, urodzenie dziecka,  śmierć 

rodziców i teściów 

 

• Leczenie szpitalne wypłacane od 1 dnia hospitalizacji na całym świecie przez 180 dni w roku polisowym (przy minimalnym pobycie 

24h). W dotychczasowym programie odpowiedzialność za pobyty w szpitalu trwające min. 4 dni. 

 

• Ciężkie choroby - włączenie do zakresu szerokiego katalogu ciężkich chorób łącznie 43 jednostki chorobowe: anemia aplastyczna, 

bąblowiec mózgu, chirurgiczne leczenie choroby wieńcowej (by-pass), choroba Creutzfeldta-Jacoba, masywny zator tętnicy płucnej leczony 

operacyjnie, niewydolność nerek, nowotwór złośliwy, odkleszczowe, wirusowe zapalenie mózgu, ropień mózgu, sepsa, tężec, udar, 

wścieklizna, zakażenie wirusem HIV w wyniku pracy zawodowej lub poprzez transfuzję krwi, zawał serca, zgorzel gazowa, borelioza, 

choroba aorty brzusznej, oraz piersiowej, gruźlica, przewlekłe zapalenie wątroby, utrata kończyny w skutek 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, paraliż, niewydolność wątroby, choroba Alzheimera, śpiączka, utrata mowy, łagodny guz mózgu, przewlekła 

niewydolność oddechowa, wirusowe zapalenie mózgu lub opon mózgowo-rdzeniowych, paraliż, schyłkową niewydolność wątroby, chorobę 

Alzheimera, śpiączkę, utratę mowy, łagodny guz mózgu, przewlekłą niewydolność oddechową  wirusowe zapalenie mózgu  lub opon 

mózgowo-rdzeniowych. W dotychczasowym programie było 13 jednostek. 

 

• Zmiana definicji krwotoku śródmózgowego na udar mózgu (wg definicji: 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, z wyjątkiem przyczyn naczyniowych spowodowanych chorobą mózgu lub 

wywołanych czynnikami urazowymi. Konieczne jest przedstawienie dowodów  na utrwalone ubytki  neurologiczne 

 

• Nowa umowa na wypadek leczenia specjalistycznego, obejmuje następujące procedury medyczne: chemioterapia/radioterapia, 

terapia interferonowa, wszczepienie kardiowertera/defibrylatora, wszczepienie rozrusznika serca, ablacja oraz rozszerzenie o dializoterapię 

wg definicji: metoda leczenia ostrej i krańcowej przewlekłej niewydolności nerek przy użyciu hemodializy lub dializy otrzewnowej. 

 

• Rozszerzenie definicji trwałej i całkowitej niezdolności do pracy o pracę  w zawodzie nauczyciela (utrzymująca się w okresie 

odpowiedzialności PZU Życie SA dłużej niż 182 dni całkowita i trwała niezdolność do wykonywania zawodu nauczyciela wskutek niemożności 

operowania głosem lub wskutek schorzeń w obrębie narządów ruchu, będąca rezultatem nieszczęśliwego wypadku lub choroby) 

Ograniczenie ochrony do 55 roku życia Ubezpieczonego w wyniku choroby. 

 

• rozszerzenie definicji małżonka o partnera życiowego (partnera wskazuje wyłącznie pracownik w deklaracji przystąpienia do 

ubezpieczenia) 

 

• Asystent w czasie utraty zdrowia:   obejmuje swoją odpowiedzialnością wystąpienie u ubezpieczonego następujących 
zdarzeń: 

• pobyt w szpitalu spowodowany chorobą, 
• pobyt w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem, 
• wykonanie operacji chirurgicznych wymienionych w Wykazie Operacji Chirurgicznych 
• nieszczęśliwy wypadek powodujący trwały uszczerbek na zdrowiu w wysokości co najmniej 30 %. 

W przypadku wystąpienia wymienionych zdarzeń PZU Życie umożliwia ubezpieczonemu skorzystanie ze świadczeń: opieka domowa 

pielęgniarki, pomoc w prowadzeniu domu ,opieka nad dzieckiem i osobą niesamodzielną, domowa wizyta psychologa, rehabilitanta lub 
masażysty, dostarczenie niezbędnych leków, dostarczenie sprzętu rehabilitacyjnego, transport medyczny i na rehabilitację, drobne 
naprawy domowe, pomoc osobie wskazanej przez ubezpieczonego. 

W celu realizacji świadczeń Assistance proszę dzwonić pod nr tel. 801 102 102 
 

•      Indywidualna Kontynuacja specjalna dla pracowników przechodzących na emeryturę lub rentę pod warunkiem wcześniejszego 
opłacania składek w  grupowym ubezpieczeniu  w PZU Życie na Uniwersytecie Łódzkim przez minimum 6 miesięcy. Szczegółowe 



informacje można uzyskać w Rektoracie Uniwersytetu Łódzkiego dziale Płac u osób dedykowanych obsłudze ubezpieczenia grupowego 
dla pracowników Uniwersytetu Łódzkiego pokój 1 i 2 
 

•      Karta Klubu NAUczyciela – przepustka do zniżek i rabatów w punktach handlowych i usługowych. Karta upoważnia również do 

30% dodatkowej zniżki ponad zniżkę za bezszkodowość przy  ubezpieczeniu samochodu/ domu/ mieszkania. Dokładna lista partnerów na 

stronie www.nau.pl w zakładce Klub NAU. Aby przystąpić do klubu wystarczy wypełnić formularz na stronie www.nau.pl – menu Klub 

NAU / Formularze dla Klubowicza (pamiętaj, aby wpisać swój numer polisy ubezpieczenia grupowego, który jest dostępny w Dziale Płac 

Uniwersytetu Łódzkiego).  

 

• Karta Klubu PZU Pomoc - wszystkie osoby, które wcześniej przystąpiły do Klubu i aktywowały kartę mogą nadal korzystać a ofert Klubu. 

Dla pozostałych osób istnieje możliwość przystąpienia do Klubu przy podpisywaniu nowych deklaracji przystąpienia. Prosimy o zgłoszenie 

tego faktu osobom obsługującym ubezpieczenie grupowe w zakładzie pracy.  Aktualna oferta Klubu PZU Pomoc w życiu dostępna na 

stronie www.pzu.pl/pomocwzyciu 

http://www.nau.pl/
http://www.pzu.pl/pomocwzyciu

