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Pakiet ochronny dla 
ArcelorMittal Poland SA 



PAKIET OCHRONNY 

Warianty ubezpieczenia 

Składka 72 zł, z urodzeniem dziecka  

Składka 84 zł, z urodzeniem dziecka   

Składka 104 zł, z urodzeniem dziecka  

Składka 76 zł, bez urodzenia dziecka 

Składka 84 zł, bez urodzenia dziecka  
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PAKIET OCHRONNY – ilość ubezpieczonych  

Centrala – 101 

Dąbrowa Górnicza – 3 278 

Kraków – 2 215  

Sosnowiec –  443 

Świętochłowice –  420  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Chorzów –   370 

Zdzieszowice –   1 691 (inny program) 



PAKIET OCHRONNY – podsumowanie 

 
Warianty 

 bez urodzenia 
dziecka: 

 

4 294 
 ubezpieczonych 

 
Warianty  

z urodzeniem 
dziecka:                                       

 

4 224 
ubezpieczonych  



 
 
  

 
 34 polisy              

 

PAKIET OCHRONNY – podsumowanie 

 
Szkodowość 

 za 12-miesięcy 
 

98,02% 
 

 



NOWE ROZWIĄZANIA  
W ZAKRESIE  
PROGRAMU 
OCHRONNEGO 



Konstrukcja nowej propozycji 

Pakiet podstawowy + Pakiet Dziecko                       4 WARIANTY do wyboru  

             

 

 

 

 

Pakiet WYPADKOWY 

 →  Możliwość funkcjonowania 1 z 2 
zaproponowanych kształtów oferty 

 

 

 

 

NOWY PROGRAM UBEZPIECZENIOWY będzie składał się z: 

PAKIET PODSTAWOWY 

WARIANT I WARIANT II WARIANT III WARIANT IV 

□ 

93 zł 

□ 

85,60 zł 

□ 

99,30 zł 

□ 

119 zł 

PAKIET PODSTAWOWY Z PAKIETEM DZIECKO 

□ 

103 zł 

□ 

95,60 zł 

□ 

109,60 zł 

□ 

134,15 zł 

WARIANT  I WARIANT  II 

□ 

6,50 zł 

□ 

12,00 zł 

WARIANT  I WARIANT  II WARIANT  III 

□ 

12,00 zł 

□ 

17,00 zł 

□ 

29,00 zł 

Pakiet ONKOLOGICZNY  



Największe zalety nowego programu 

Szeroki zakres ubezpieczenia niedostępny w polisach indywidualnych. 
 
Ochrona ubezpieczeniowa przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, w kraju i za granicą. 
 
Możliwość ubezpieczenia na tych samych warunkach członka rodziny – małżonka/ partnera życiowego, 
pełnoletniego dziecka. 
 
Rozszerzenie definicji małżonka o partnera życiowego. 
  
Elastyczna oferta  - 4 warianty pakietów podstawowych z możliwością rozszerzenia o PAKIET DZIECKO, 
 PAKIET WYPADKOWY oraz PAKIET ONKOLOGICZNY. 
  
Brak karencji dla pracowników oraz małżonków/partnerów życiowych i pełnoletnich dzieci przystępujących 
do ubezpieczenia od 1 stycznia 2022; 1 lutego 2022, 1 marca 2022. 
 
Śmierć dziecka bez względu na wiek dziecka. 
 
Skrócony, minimalny czas pobytu ubezpieczonego  w szpitalu wymagany do otrzymania świadczenia od 3 dnia 
wskutek choroby i od 1 dnia wskutek NW. 



Nowy program - różnice 
   
 

  
 

NOWY PROGRAM: 
 
 Większa elastyczność programu 
 możliwość rozszerzenia o pakiety dodatkowe: PAKIET DZIECKO, PAKIET WYPADKOWY, PAKIET ONKOLOGICZNY 
 dodatkowe, nowe świadczenia  

np.. Utrata sprawności, trwała niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji, ciężka choroba małżonka w każdym 
wariancie 

 w PAKIECIE DZIECKO - jednakowa składka dla wszystkich ubezpieczonych, bez względu na liczbę dzieci. 
 zmiana definicji, dostosowanie ich do aktualnych standardów medycznych 
 
 
 



Nowy program - różnice 
   
 

 
 
NOWY PROGRAM: 
 
Dodatkowe ubezpieczenie na wypadek ciężkiej choroby 
 
31 jednostek chorobowych  
anemia aplastyczna (niedokrwistość aplastyczna), bąblowiec mózgu, 
chirurgiczne leczenie choroby niedokrwiennej serca (by-pass), choroba 
Creutzfeldta-Jakoba, zator tętnicy płucnej, przewlekła niewydolność 
nerek, nowotwór złośliwy, kleszczowe zapalenie mózgu, ropień mózgu, 
sepsa (posocznica), tężec, udar mózgu z trwałym ubytkiem 
neurologicznym, wścieklizna, zakażenie wirusem HIV zawodowe, 
zakażenie wirusem HIV w wyniku transfuzji krwi wykonanej na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej u osoby niechorującej na hemofilię, zawał serca, 
zgorzel gazowa, bakteryjne zapalenie mózgu lub opon mózgowo-
rdzeniowych, bakteryjne zapalenie wsierdzia, neuroborelioza, chirurgiczne 
leczenie choroby aorty brzusznej, chirurgiczne leczenie choroby aorty 
piersiowej, choroba Huntingtona, choroba neuronu ruchowego 
(stwardnienie zanikowe boczne), gruźlica, schyłkowa niewydolność 
wątroby, stwardnienie rozsiane, utrata kończyny, całkowita utrata słuchu 
w obu uszach, chirurgiczne leczenie zastawkowej wady serca, zakażona 
martwica trzustki.  

 

 
OBECNY PROGRAM  
 
Dodatkowe ubezpieczenie na wypadek ciężkiej 
choroby 
 
22 jednostki chorobowe  

anemia aplastyczna (niedokrwistość aplastyczna), bąblowiec mózgu, 
chirurgiczne leczenie choroby niedokrwiennej serca (by-pass), 
choroba Creutzfeldta-Jakoba, zator tętnicy płucnej, przewlekła 
niewydolność nerek, nowotwór złośliwy, kleszczowe zapalenie 
mózgu, ropień mózgu, sepsa (posocznica), tężec, udar mózgu z 
trwałym ubytkiem neurologicznym, wścieklizna, zakażenie wirusem 
HIV zawodowe, zakażenie wirusem HIV w wyniku transfuzji krwi 
wykonanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej u osoby 
niechorującej na hemofilię, zawał serca, zgorzel gazowa, choroba 
Parkinsona, ciężkie oparzenie, niezłośliwy guz mózgu, transplantacja, 

całkowita utrata wzroku w obydwu oczach  
  
 
 



Nowy program - różnice 
   
  

 
NOWY PROGRAM 
 
Leczenie specjalistyczne 
10 procedur medycznych  
 
ablacja, chemioterapia albo radioterapia bądź 
radioterapia Gamma Knife lub Cyber Knife, dializoterapia, 
terapia interferonowa, terapia radiojodem 
nienowotworowych chorób tarczycy, wszczepienie 
kardiowertera-defibrylatora, wszczepienie stymulatora 
resynchronizującego, wszczepienie stymulatora 
(rozrusznika) serca)  

 

 

 
OBECNY PROGRAM  
 
Leczenie specjalistyczne 
6 procedur medycznych  
 
chemioterapia albo radioterapia, terapia 
interferonowa, wszczepienie 
kardiowertera/defibrylatora, wszczepienie 
rozrusznika serca, ablacja"  
 
 
 
 

  
 

 
NOWY PROGRAM 
 
Zmiana definicji zawału serca  
Dotychczas w definicji zawału stosowana była reguła 1 plus 2 (badanie krwi lub co najmniej dwa inne objawy zawału). Obecnie PZU stosuje regułę 1 plus 1 – czyli badanie 
krwi i co najmniej jeden inny objaw zawału (ta sama zasada, którą kierują się lekarze przy diagnozowaniu choroby) Dostosowano OWU do wymagań UOKIK. Ma to wpływ 
na częstotliwość wypłaty świadczeń z tytułu tej choroby.   

 
 
 



Nowy program - różnice 
   
 

 
 
NOWY PROGRAM 
 
Leczenie szpitalne 
 

W odniesieniu do długości pobytu w szpitalu, ochrona 
PZU obejmuje pobyt ubezpieczonego w szpitalu w celu 
leczenia szpitalnego: – wskutek choroby – całodobowy, 
który trwa nieprzerwanie co najmniej 3 dni; – wskutek 
nieszczęśliwego wypadku – który trwa co najmniej 1 
dzień.  
 

 
OBECNY PROGRAM  
 
Leczenie szpitalne 
 
zarówno w wyniku choroby jak i NW - dłużej niż 3 dni  
 
 
 
 
 
 

  
 

 
NOWY PROGRAM 
 
śmierć dziecka bez względu na wiek, dotychczas do 25 roku życia 

 
 
 



PZU w Razie 
Wypadku 



PZU W Razie Wypadku – zakres ubezpieczenia 

Wsparcie dla bliskich pracownika po jego śmierci 

Wypadek komunikacyjny 
 

Wypadek wskutek uprawiania sportu Inne nieszczęśliwe zdarzenia 

Może dotyczyć ruchu drogowego, kolejowego, 
wodnego lub powietrznego. Ochrona działa 
niezależnie od tego, czy pracownik brał udział w 
wypadku jako np. pasażer, pieszy czy członek 
załogi pojazdu, 
 

Dotyczy aktywności fizycznej, np. joggingu, gry w 

piłkę, jazdy na rowerze, narciarstwa. Ochrona 

dotyczy także niebezpiecznych sportów,  

np.  spadochroniarstwa. 

 

 

 

 

Wesprzemy finansowo bliskich pracownika także 
wtedy, kiedy umrze wskutek pożaru, zatrucia 
tlenkiem węgla, porażenia prądem albo 
uderzenia pioruna, utonięcia, wybuchu gazu. 
Oprócz tego wypłacimy pieniądze pracownikowi, 
jeżeli jego partner życiowy umrze w wyniku 
wypadku komunikacyjnego. 

 



PZU W Razie Wypadku – zakres ubezpieczenia 

Wsparcie dla pracownika w problemach zdrowotnych 

Oparzenie 
 

Złamanie kości  Trwałe inwalidztwo 

Jeżeli w wyniku nieszczęśliwego wypadku 
dojdzie do oparzeń, które będą wymagały 
leczenia szpitalnego. 
 

Jeżeli pracownik złamie kość podczas 
uprawiania sportu. Chronimy podczas 
uprawiania sportu na kółkach (np. jazdy  
na rowerze, rolkach lub deskorolce) 
joggingu lub gry w piłkę. 

Jeżeli w wyniku wypadku 
komunikacyjnego, pożaru, wybuchu gazu, 
porażenia prądem albo uderzenia pioruna 
pracownika dotknie trwałe inwalidztwo. 
 



Pakiet dziecko 



Ciężkie choroby dziecka 
(26 jednostek chorobowych) 

Uszczerbek na zdrowiu 
dziecka w wyniku NW 

Pobyt dziecka w szpitalu  
z powodu choroby lub NW 

ZAMIANA 
DODATKU   

• Do 18. roku życia, a w razie gdy uczęszcza do szkoły – do 25. roku życia. 
• Jedna kwota składki – niezależnie od ilości dzieci. 

Dodatki dziecięce 



Nowa definicja dziecka 
 

Dziecko w DC i DU: 
 

dziecko, które w dniu wystąpienia u niego 
ciężkiej choroby albo uszczerbku na 

zdrowiu nie ukończyło 18 lat, a w razie gdy 
uczęszcza do szkoły – nie ukończyło 25 lat.  

 
Może nim być:  

a) dziecko ubezpieczonego,  
b) pasierb ubezpieczonego  

(jeżeli nie żyje drugi rodzic pasierba). 

Dziecko w DL: 
 

dziecko, które w dniu pobytu w szpitalu 
ukończyło 3 miesiące i nie ukończyło  

18 lat, a w razie gdy uczęszcza do szkoły  
– nie ukończyło 25 lat.  

 
Może nim być:  

a) dziecko ubezpieczonego,  
b) pasierb ubezpieczonego  

(jeżeli nie żyje drugi rodzic pasierba). 



Ciężkie Choroby Dziecka – jednostki chorobowe 

• cukrzyca typu 1, 
• choroba Leśniowskiego-Crohna, 
• neuroborelioza, 
• schyłkowa niewydolność 

wątroby, 
• sepsa (posocznica), 
• toczeń układowy, 
• wścieklizna. 

 
 

• bakteryjne zapalenie wsierdzia 
(zamiast przewlekłej choroby 
serca i gorączki reumatycznej  
z przetrwałymi powikłaniami 
sercowymi), 

• ciężkie oparzenie, 
• dystrofia mięśniowa,  
• nagminne porażenie dziecięce 

(choroba Heinego-Medina), 
• niedokrwistość aplastyczna, 
• niedokrwistość hemolityczna,  
• niezłośliwy guz mózgu,  
• nowotwór złośliwy,  
• paraliż kończyn wskutek 

uszkodzenia rdzenia 
kręgowego(zamiast 
porażenia/paraliżu), 

• transplantacja (zamiast 
przeszczepu narządów), 

• przewlekła niewydolność nerek,  
• śpiączka, 
• tężec, 
• utrata kończyny, 
• całkowita utrata słuchu  

w co najmniej jednym uchu, 
• całkowita utrata wzroku  

w co najmniej jednym oku, 
• zakażenie wirusem HIV  

w wyniku transfuzji krwi, 
• zapalenie mózgu, 
• zapalenie opon  

mózgowo-rdzeniowych. 
 

 



Uszczerbek na zdrowiu dziecka spowodowany 
 nieszczęśliwym wypadkiem  
 

 Zakres 
 

Wystąpienie uszczerbku na 
zdrowiu dziecka 
spowodowanego  
nieszczęśliwym wypadkiem  
 
 
 

 Tabela 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stopień (procent) uszczerbku 
na zdrowiu dziecka ustalamy  
w oparciu o tabelę uszczerbków 
– specjalną dla dzieci. 
232 pozycje, w tym zwichnięcia, 
złamania, pogryzienia, 
wstrząśnienia mózgu 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
  
 
 
 
 
 Wypłata 

 
Wypłata w wysokości określonej 
w tabeli   
– z góry określony   
% sumy ubezpieczenia do 
wypłaty za dany uszczerbek (nie 
ma przedziałów od… do…). 
 
 
 
 
 
 
 



Leczenie szpitalne dziecka 
 

Zakres 
 

Pobyt dziecka w szpitalu w Polsce 
spowodowany: 
 
• chorobą, 
• nieszczęśliwym wypadkiem,  

 
jeśli trwał nieprzerwanie dłużej 
niż 3 dni w wyniku choroby lub 
nieszczęśliwego wypadku. 
 

Karencja 
 
Nie ponosimy odpowiedzialności  
przez okres pierwszych 30 dni 
liczonych od dnia przystąpienia 
przez ubezpieczonego  
do ubezpieczenia (chyba że pobyt  
w szpitalu był  w wyniku NW – to 
ponosimy odpowiedzialność). 
 
 

Szpital 
 

Zakład leczniczy, w którym przez 
całą dobę wykonywane są 
kompleksowe świadczenia 
zdrowotne polegające na 
diagnozowaniu, leczeniu, 
pielęgnacji i rehabilitacji, które 
nie mogą być realizowane w 
ramach ambulatoryjnych 
świadczeń zdrowotnych. 



Pakiet 
onkologiczny 



Wsparcie na wypadek nowotworu 

Wsparcie finansowe w razie: 
 

• zdiagnozowania nowotworu 
złośliwego; 

• diagnozy nowotworu złośliwego 
we wczesnym stadium (tzw. in situ). 
 

Ubezpieczony otrzyma środki, które może 
przeznaczyć na dowolny cel,  np. na 

dodatkowe konsultacje lekarskie czy 
nierefundowaną terapię  

farmakologiczną. 
• m (tzw. in situ). 

 

Wsparcie finansowe w czasie leczenia : 
 

• Wypłacamy świadczenie nie tylko za 
zdiagnozowanie nowotworu, ale także 
m.in. za chemioterapię albo 
radioterapię. 
 

Pakiet onkologiczny to szersze 
zabezpieczenie finansowe pracowników 
na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń 

losowych. 
 
 



Szczegółowy zakres pakietu onkologicznego  

ZDARZENIE WARIANT I WARIANT II 
WARIANT 

SKUMULOWANY 

Zdiagnozowanie nowotworu złośliwego:       

•  do 45. roku życia 26 000 zł 42 000 zł 68 000 zł 

• od 46. do 55. roku życia 11 000 zł 18 000 zł 29 000 zł 

• od 56. do 70. roku życia 4 000 zł 6 000 zł 10 000 zł 

Zdiagnozowanie nowotworu złośliwego we wczesnym stadium 600 zł 1 000 zł 1 600 zł 

  
Wystąpienie ciężkiej choroby 
zawał serca, udar mózgu z trwałym ubytkiem neurologicznym, 
chirurgiczne leczenie choroby niedokrwiennej serca (by-pass), choroba 
Creutzfeldta-Jakoba, zator tętnicy płucnej, przewlekła niewydolność 
nerek, kleszczowe zapalenie mózgu, sepsa (posocznica), tężec, 
wścieklizna, anemia aplastyczna, bąblowiec mózgu, ropień mózgu, 
zakażenie wirusem HIV w wyniku transfuzji, zakażenie wirusem HIV 
zawodowe, zgorzel gazowa 

1 000 zł 1 000 zł 2 000 zł 

Specjalistyczne leczenie 
chemioterapia, radioterapia, radioterapia Gamma Knife lub Cyber Knife 

4 000 zł 6 000 zł 10 000 zł 

Specjalistyczne leczenie 
ablacja, dializoterapia, terapia interferonowa, terapia radiojodem 
nienowotworowych chorób tarczycy, wszczepienie kardiowertera-
defibrylatora, wszczepienie stymulatora serca (rozrusznika), wszczepienie 
stymulatora resynchronizującego  

1 000 zł 1 000 zł 2 000 zł 

SKŁADKA MIESIĘCZNA ZA OSOBĘ 12 zł 17 zł 29 zł 

Kwota świadczenia jest 
skumulowaną wysokością 
świadczeń, które wynikają z 
ogólnych warunków ubezpieczenia 
(OWU) oraz z dodatkowych 
postanowień do umowy, 
wypłacaną w razie zajścia danego 
zdarzenia. 



sprawy organizacyjne 

28 



Wdrożenie programu 

Konieczność formalnego uregulowania  zmian w programie ubezpieczeniowym – podpisanie 
aneksu 

Przeprowadzenie akcji informacyjnej:  

Dystrybucja materiałów informacyjnych wśród pracowników 

Mailing na skrzynki służbowe 

Publikacja cyklu informacji w prasie związkowej 

Zamieszczenie materiałów w intranecie wewnętrznym AMP 

Emisja filmików informacyjnych  

29 



Wdrożenie programu cd. 

Dyżury konsultacyjne  w Oddziałach AMP 

 

Podpisywanie deklaracji przez pracowników: 

Wersja papierowa – deklaracja dedykowana  

Wersja elektroniczna – serwis mojePZU 

30 



OPIEKUNOWIE PZU poszczególnych Oddziałów 
ArcelorMittal Poland SA  

Dąbrowa Górnicza – Magdalena Jasiówka 
 
Kraków – Anna Kargul 
 
Sosnowiec – Agnieszka Malinowska-Baszczyńska 
 
Świętochłowice, Huta Królewska – Katarzyna Teleśnicka-Kapica 
 
Zdzieszowice – Grażyna Waloszek 

31 



mojePZU 

mieć wgląd do swoich polis online 

obliczyć składkę i kupić ubezpieczenie 

zgłosić szkodę online i sprawdzić status  
swojego zgłoszenia 

zamówić rozmowę z infolinią 

umówić wizytę i badania lekarskie 

poznać ofertę klubu lojalnościowego PZU Pomocni 

aktualizować swoje dane osobowe 

sprawdzić zakres ubezpieczenia 

W serwisie mojePZU możesz: 

Konto w mojePZU to: 
 
• dostępność - możesz korzystać ze wszystkich udogodnień 

zarówno na komputerze, jak i telefonie, 
• nowoczesność - mojePZU to samoobsługowa platforma,  

która ułatwi Ci korzystanie z usług Grupy PZU, 
 
 
 
 

 

 
 

• bezpieczeństwo - dzięki elektronicznym formularzom znika 
ryzyko, że osoby postronne uzyskają dostęp do Twoich danych, 

• wygoda i oszczędność - zyskujesz czas, bo korzystasz z serwisu 
zawsze tam, gdzie chcesz i kiedy potrzebujesz. Dzięki 
elektronicznym formularzom oszczędzasz papier i chronisz 
środowisko. 



mojePZU 



Dziękujemy 


