
Rodzaj świadczenia Wariant I Wariant II Wariant III

I. Świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego

1. Śmierć ubezpieczonego spowodowana*:
P   nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym w pracy 152 000 zł    190 000 zł   220 000 zł   
P   nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym 114 000 zł    140 000 zł   165 000 zł   
P   nieszczęśliwym wypadkiem w pracy 114 000 zł    140 000 zł   165 000 zł   

P   nieszczęśliwym wypadkiem 76 000 zł      90 000 zł     110 000 zł   

P   zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym 76 000 zł      95 000 zł     115 000 zł   

P   przyczyną naturalną  38 000 zł      45 000 zł     55 000 zł     

2. Jednorazowe świadczenie dla dziecka za osierocenie (jednorazowe świadczenie dla 

każdego dziecka do 18 roku życia lub 25 r. ż. o ile uczęszcza do szkoły, bez względu na 

wiek jeśli jest niezdolne do wykonywania pracy) 

3 500 zł        4 200 zł       4 500 zł       

II. Świadczenia z tytułu śmierci współubezpieczonych

1. Śmierć małżonka spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem* 37 000 zł      38 000 zł     47 000 zł     

2. Śmierć małżonka naturalna 18 500 zł      19 000 zł     27 000 zł     

3. Śmierć dziecka (do 25 roku życia ) 3 000 zł        3 700 zł       4 000 zł       

4. Śmierć rodziców 1 900 zł        2 400 zł       3 050 zł       

4. Śmierć teściów 1 900 zł        2 400 zł       3 050 zł       
III. Urodzenie 

1. Urodzenie dziecka 1 650 zł        2 200 zł       2 300 zł       

2. Urodzenie martwego dziecka 3 300 zł        4 400 zł       4 600 zł       

IV. Świadczenia zdrowotne 

1.Poważne uszkodzenie ciała spowodowane nieszczęśliwym  wypadkiem 
(świadczenie wg owu- % sumy ubezpieczenia)

suma ubezpieczenia 

10000 

suma 

ubezpieczenia 

11000 

suma 

ubezpieczenia 

12000 

2. Złamanie kości spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem ( świadczenia wg owu - 
% sumy ubezpieczenia)

suma ubezpieczenia 

10000 

suma 

ubezpieczenia 

11000 

suma 

ubezpieczenia 

12000 

3. Uszczerbek na zdrowiu spowodowany zawałem serca lub krwotokiem 
śródmózgowym :

*    za 1% trwałego uszczerbku 370 zł           450 zł          550 zł          

*   za 100% trwałego uszczerbku 37 000 zł      45 000 zł     55 000 zł     

4. Wystąpienie ciężkiej choroby u ubezpieczonego - **17 jednostek chorobowych         5 000 zł        5 700 zł         6 800 zł 

5. Wystąpienie ciężkiej choroby u małżonka ubezpieczngo - **17 jednostek 
chorobowych

        1 000 zł        1 000 zł         1 000 zł 

6. Leczenie szpitalne ubezpieczonego - świadczenie za każdy dzień pobytu w szpitalu trwający min. 4 

dni, maksymalnie do 90 dni w roku (Unia Europejska, Australia, Islandia, Japonia, Kanada, Monako, Norwegia, 

Nowa Zelandia, Stany Zjednoczone Ameryki, Szwajcaria, Watykan).

Pspowodowane  wypadkiem komunikacyjnym  przy pracy (min 4-  max 14 dni, po 14 

dniach jak za chorobę)
140 zł           300 zł          325 zł          

Pspowodowane  wypadkiem przy pracy (min 4-  max 14 dni, po 14 dniach jak za chorobę) 120 zł           240 zł          260 zł          

Pspowodowane  wypadkiem komunikacyjnym  (min 4-  max 14 dni, po 14 dniach jak za 

chorobę)
120 zł           240 zł          260 zł          

Pspowodowane  zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym  (min 4-  max 14 dni, po 

14 dniach jak za chorobę)
60 zł            120 zł          130 zł          

Pspowodowane nieszczęśliwym wypadkiem (min 4-  max 14 dni, po 14 dniach jak za 

chorobę)
100 zł           180 zł          195 zł          

Pchorobą (min 4dni) 40 zł            60 zł            65 zł            

Pobyt na Oddziale Intensywnej Terapii (pobyt minimum 48 godz.) - jednorazowo 400 zł           600 zł          650 zł          

7. Trwała niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji 8 000 zł        10 000 zł     15 000 zł     
 

 Składka łączna za powyższy zakres:   36.20 zł   45.00 zł 53.50 zł

Program ubezpieczeniowy dla członków

Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Zmianowych Synthos S.A i Spółek 

ich wpółmałżonków i pełnoletnich dzieci 

*Kwota świadczenia jest skumulowaną wysokością świadczeń wynikających z OWU wypłacaną w przypadku zajścia danego zdarzenia

Szanowni Państwo, 
Program adresowany jest do wszystkich pracowników pomiędzy 18- 69 rokiem życia  oraz ich współmałżonków i pełnoletnich  

** Ciężka Choroba ubezpieczonego i małżonka -  17 jednostek   chorobowych: anemia aplastyczna, bablowiec 
mózgu, chirurgiczne leczenie choroby naczyn wiencowych - by-pass, choroba Creutzfelda-Jakoba, masywny 
zator tetnicy płucnej leczony operacyjnie, niewydolnosc nerek, nowotwór złosliwy, odkleszczowe wirusowe 
zapalenie mózgu, ropien mózgu, sepsa, tężec, udar, wscieklizna, zakazenie wirusem HIV, o którym mowa w § 
3 pkt 32, zakazenie wirusem HIV, o którym mowa w § 3 pkt 33, zawał serca, zgorzel gazowa 
 
 
 
 

Niniejsza ulotka i wysokości świadczeń mają charakter informacyjny i nie są ofertą handlową w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. 

PZU Życie SA nie odpowiada za ewentualne pomyłki w druku.


