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Grupowe Ubezpieczenie
PZU W Razie Wypadku
dla członków Stowarzyszenia
"Narodowy Fundusz Składkowy"

Dlaczego warto skorzystać z
PZU W Razie Wypadku
PZU W Razie Wypadku to gwarantowana pomoc finansowa w postaci wypłat pieniędzy w razie zajścia
nieprzewidzianych wypadków.
Ubezpieczenie obejmuje zdarzenia związane z:

wypadkami komunikacyjnymi
(wypadek komunikacyjny dotyczy zarówno ruchu drogowego, jak również kolejowego, wodnego i
powietrznego – nasze ubezpieczenie chroni bez względu na to czy w wypadku brałeś udział jako pieszy,
pasażer, kierujący czy członek załogi pojazdu)

życiem codziennym
(np. pożar, utonięcie, porażenie prądem, wybuch gazu)

uprawianiem sportu
(szeroko rozumiane formy aktywności fizycznej, np. jogging, jazda na rowerze, gra w piłkę, żeglarstwo,
narciarstwo itp.)

Pakiet korzyści
• szeroki zakres ubezpieczenia
• wsparcie finansowe w razie nieszczęśliwego wypadku
zarówno dla ubezpieczonego, jak i jego bliskich
• niska składka

Dodatkowe korzyści z tytułu ubezpieczenia:
• ochrona ubezpieczeniowa 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu na całym świecie
• szybka i sprawna realizacja wypłaty z ubezpieczenia
• obsługa ubezpieczenia poprzez aplikację internetową

Kto może przystąpić do ubezpieczenia?
Do ubezpieczenia mogą przystąpić członkowie Stowarzyszenia "Narodowy Fundusz Składkowy", którzy
nie posiadają ubezpieczenia grupowego na życie w PZU Życie S.A

801 102 102 pzu.pl
Opłata zgodna z taryfą operatora

Zakres i wysokość wypłat
Ubezpieczony zostanie objęty ochroną ubezpieczeniową z tytułu poniższych zdarzeń.

W poniższej tabeli prezentujemy wysokości wypłat za poszczególne zdarzenia. Jest to zsumowana kwota do wypłaty
z konkretnych rodzajów nieszczęśliwych wypadków wypłacana w razie zajścia danego zdarzenia.

ZAKRES UBEZPIECZENIA
1. Śmierć ubezpieczonego:
a) wskutek wypadku komunikacyjnego w pracy z udziałem samochodu ciężarowego w
porze nocnej (22.00-6.00 czasu lokalnego)
b) wskutek wypadku komunikacyjnego w pracy w porze nocnej (22.00–6.00 czasu
lokalnego)
c) wskutek wypadku komunikacyjnego w pracy z udziałem samochodu ciężarowego
d) wskutek wypadku komunikacyjnego z udziałem samochodu ciężarowego
w porze nocnej (22.00–6.00 czasu lokalnego)
e) wkutek wypadku komunikacyjnego w porze nocnej (22.00–6.00 czasu lokalnego)
f) wskutek wypadku komunikacyjnego w pracy
g) wskutek wypadku komunikacyjnego z udziałem samochodu ciężarowego
h) wskutek wypadku komunikacyjnego
i) wskutek pożaru albo zatrucia tlenkiem węgla
j) wskutek utonięcia
k) wskutek wybuchu gazu
l) wskutek porażenia prądem albo uderzenia pioruna
m) wskutek uprawiania sportu
n) wskutek uprawiania niebezpiecznego sportu
o) wskutek uprawiania sportu na kółkach
p)wskutek narciarstwa albo snowboardingu
r) niezależnie od przyczyny
2. Śmierć małżonka spowodowana wypadkiem komunikacyjnym
3. Uszkodzenie ciała ubezpieczonego:
a) oparzenie
b) trwałe inwalidztwo, spowodowane:
• wypadkiem komunikacyjnym
• pożarem
• wybuchem gazu
• porażeniem prądem albo uderzeniem pioruna
c) złamanie kości, spowodowane:
• uprawianiem sportu na kółkach
• uprawianiem joggingu
• grą w piłkę
Składka miesięczna

WYSOKOŚĆ WYPŁAT
I WARIANT

II WARIANT

200 100 zł

400 100 zł

150 100 zł

300 100 zł

150 100 zł

300 100 zł

150 100 zł

300 100 zł

100 100 zł
100 100 zł
100 100 zł
50 100 zł
50 100 zł
50 100 zł
50 100 zł
50 100 zł
50 100 zł
100 100 zł
100 100 zł
150 100 zł
100 zł

200 100 zł
200 100 zł
200 100 zł
100 100 zł
100 100 zł
100 100 zł
100 100 zł
100 100 zł
100 100 zł
200 100 zł
200 100 zł
300 100 zł
100 zł

50 000 zł

100 000 zł

10 000 zł
całkowite – 10 000 zł
częściowe – odpowiedni
procent sumy ubezpieczenia
(10 000 zł) w zależności od
rodzaju uszkodzenia ciała

20 000 zł
całkowite – 20 000 zł
częściowe – odpowiedni
procent sumy ubezpieczenia
(20 000 zł) w zależności od
rodzaju uszkodzenia ciała

– zgodnie z OWU
odpowiedni procent sumy
ubezpieczenia (10 000 zł) w
zależności
od rodzaju złamania – zgodnie z
OWU
6,50 zł

– zgodnie z OWU
odpowiedni procent sumy
ubezpieczenia (20 000 zł) w
zależności
od rodzaju złamania – zgodnie z
OWU
12 zł

Kontakt
Narodowy Fundusz Składkowy
ul. 3 Maja 14/4, 81-747 Sopot
f/p: 58 500 50 58
m: + 48 502 496 244 w godz. 9.00-15.00
www.e-nfs.pl
e: sekretariat@e-nfs.pl
Przed przystąpieniem do ubezpieczenia należy zapoznać się z ogólnymi warunkami grupowego ubezpieczenia PZU W
Razie Wypadku (OWU). Niniejsza propozycja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu, w tym definicje zdarzeń objętych ochroną, zakresu odpowiedzialności, wyłączeń i
ograniczeń odpowiedzialności PZU Życie SA znajdują się w OWU dostępnych w załączeniu. OWU są dostępne również w
oddziałach PZU i na stronie pzu.pl.

801 102 102 pzu.pl
Opłata zgodna z taryfą operatora

