
Oferta ubezpieczenia grupowego ze świadczeniami 
„dziecięcymi” dla członków związków zawodowych 

WSPARCIE W RAZIE CHOROBY LUB WYPADKU DZIECKA 

Proponujemy 3 świadczenia, dzięki którym otrzymasz wsparcie w razie ciężkiej choroby, uszczerbku na zdrowiu oraz leczenia 
szpitalnego twoich dzieci.

Wysokość składki za ubezpieczenie nie zależy od liczby dzieci.



Większość placówek oświatowych – przedszkola, szkoły, uczelnie wyższe -  obecnie nie zapewnia dzieciom 
ubezpieczenia, przerzucając  na rodziców obowiązek znalezienia i zagwarantowania  odpowiedniej ochrony 
ubezpieczeniowej. W związku       z tym PZU ŻYCIE SA przygotowało ofertę zawierającą świadczenia wypłacane w 
razie  nieszczęśliwego wypadku bądź choroby dziecka. Oczywiście ubezpieczeniem można objąć także dziecko, które 
nie uczęszcza jeszcze do przedszkola czy szkoły.

Karencja została zniesiona dla osób, które przystąpią do ubezpieczenia w ciągu 3 pierwszych miesięcy 
funkcjonowania polisy. 

  Ochroną obejmujemy dzieci, które  nie ukończyły 18 lat, a jeśli się uczą – 25 lat.

Wsparcie w razie ciężkiej choroby dziecka

Wypłacimy świadczenie, jeśli dziecko zachoruje na jedną z 26 ciężkich chorób objętych zakresem ubezpieczenia (m.in. na nowotwór 
złośliwy czy sepsę). Kwota świadczenia jest taka sama, bez względu na chorobę.

26 ciężkich chorób: bakteryjne zapalenie wsierdzia, całkowita utrata słuchu w co najmniej jednym uchu, całkowita utrata wzroku w co najmniej 
jednym oku, ciężkie oparzenia, cukrzyca typu 1, choroba Leśniowskiego-Crohna, dystrofia mięśni, nagminne porażenie dziecięce (choroba 
Hainego-Medina), neuroborelioza, niedokrwistość aplastyczna, niedokrwistość hemolityczna, niezłośliwy guz mózgu, nowotwór złośliwy, paraliż 
kończyn wskutek uszkodzenia rdzenia kręgowego, przewlekła niewydolność nerek, schyłkowa niewydolność wątroby, sepsa (posocznica), 
śpiączka, tężec, toczeń rumieniowaty układowy, transplantacja, utrata kończyny, wścieklizna, zakażenie wirusem HIV w wyniku transfuzji, 
zapalenie mózgu, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.

Wsparcie w razie uszczerbku na zdrowiu dziecka 
wskutek nieszczęśliwego wypadku

Wypłacimy świadczenie, jeśli dziecko dozna uszczerbku na zdrowiu, np. po złamaniu, zwichnięciu czy oparzeniu. Wysokość 
świadczenia zależy od sumy ubezpieczenia i rodzaju uszczerbku.

Usługi medyczne – w razie uszczerbku na zdrowiu dziecko może skorzystać z konsultacji lekarskich i rehabilitacji,  o ile przysługuje  
ubezpieczonemu świadczenie pieniężne w wysokości powyżej 4% sumy ubezpieczenia  z powodu jednego nieszczęśliwego wypadku.

 Wsparcie po leczeniu szpitalnym dziecka

Możemy wypłacić świadczenie, jeśli dziecko trafi do szpitala na dłużej niż 3 dni. Wypłacamy 70 zł  albo  35 zł za każdy dzień pobytu 
w szpitalu. Wysokość świadczenia zależy od przyczyny hospitalizacji i długości pobytu w szpitalu.

 Ochroną obejmujemy dzieci, które w dniu przyjęcia do szpitala, ukończyły 3 miesiące i nie ukończyły 18 lat, a jeśli się uczą – 25 lat.

Wysokość składki za ubezpieczenia nie zależy od liczby dzieci.



Dlaczego warto wybrać dodatkową ochronę w razie 
problemów zdrowotnych dziecka?

Wsparcie finansowe - pracownik otrzymuje świadczenie, które może przeznaczyć na dowolny cel – np. na leki i 
dojazdy do placówek medycznych – aby w trakcie leczenia skupić się na powrocie dziecka do zdrowia i nie myśleć o pieniądzach.

 Usługi medyczne.  W prywatnych placówkach medycznych -  pracownik może szybko podjąć leczenie czy 
rehabilitację dziecka, aby zminimalizować ryzyko powikłań i przyspieszyć jego powrót do sprawności.  Konsultacje lekarskie – 3 konsultacje, bez 
skierowania. Rehabilitacja ambulatoryjna – limit 15 zabiegów, na podstawie skierowania.

   Zapewniamy dostęp do prywatnych przychodni w blisko 600 miastach. Wizyty u lekarzy specjalistów organizujemy w ciągu     maksymalnie 5 dni 
roboczych.

Płacąc składkę 15,50 zł ubezpieczasz wszystkie swoje dzieci. Np. Pracownik ma dwoje dzieci,  które 
uczęszczają  do szkoły podstawowej. Płacąc składkę miesięczną 15,50 zł obydwoje dzieci zostanie 
objętych ochroną ubezpieczeniową.  

ZAKRES UBEZPIECZNIENIA Świadczenie 

Świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego spowodowanej :  

Śmierć ubezpieczonego 5 000 zł

Świadczenia zdrowotne:  

Uszczerbek na zdrowiu dziecka spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem Odpowiedni % z 7 000 zł w 
zależności od rodzaju uszczerbku

Uszczerbek na zdrowiu dziecka  spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem Usługi medyczne

Wystąpienie ciężkiej choroby dziecka 3 300 zł

Leczenie szpitalne dziecka  - świadczenie za każdy dzień pobytu w szpitalu 
spowodowanego: 

minimum 4-dniowy pobyt

- chorobą 35 zł

- nieszczęśliwym wypadkiem (za pierwsze 14 dni pierwszego pobytu) 70 zł

- nieszczęśliwym wypadkiem (od 15 dnia pierwszego pobytu) 35 zł

SKŁADKA MIESIĘCZNA 15,50 zł



Warunkiem przystąpienia do ubezpieczenia  jest podpisanie deklaracji 
ubezpieczeniowej. Wypełnioną deklarację należy przekazać do agencji obsługującej 

ubezpieczenie grupowe. 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy agencji : 
CBS Grupa Ubezpieczeniowa Sp. z o.o. (na terenie ArcelorMittal Poland SA) w Dąbrowie Górniczej, al. 
Piłsudskiego 92 (budynek Unitechu)

Czynne poniedziałek-piątek w godz. 7:00-15:00 tel. (32) 794 59 96.

Szczegółowych informacji udziela także  przedstawiciel PZU: 
 Magdalena Jasiówka,  
tel. 693 100 926, email: mjasiowk@pzu.pl 

Polisa zacznie funkcjonować jeżeli przystąpi do niej min. 35 ubezpieczonych.

mailto:mjasiowk@pzu.pl

