
    

OFERTA KONTYNUACJI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE    

W PZU ŻYCIE S.A. ZA POŚREDNICTWEM STOWARZYSZENIA 

HORYZONT PRO  

                          ZAKRES UBEZPIECZENIA ORAZ WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ UBEZPIECZENIOWYCH 

   
   
ZAKRES UBEZPIECZENIA   

Wariant I   
s.u. 7 000 zł   

Składka 57,00 zł   

Wariant II   
s.u.  9 000 zł   

Składka 71,50 zł   

Kwota  Świadczenia w zł   Kwota  świadczenia w zł   

Śmierć ubezpieczonego   17 500   22 500   

Śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku   35 000   45 000   

Śmierć małżonka   7 000   9 000   

Śmierć rodziców lub teściów   1 400   1 800   

Śmierć dziecka   2 100   2 700   

Urodzenie się dziecka   700   900   

Urodzenie martwego dziecka   1 400   1 800   

Osierocenie dziecka   2 800   3 600   

Trwały uszczerbek na zdrowiu z tytułu nieszczęśliwego wypadku  
- za 1% uszczerbku na zdrowiu   

280  

  

360 

   

Śmierć ubezpieczonego spowodowana zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym   24 500  

  

31 500 

   

Ciężkie choroby: anemia aplastyczna, bąblowiec mózgu, chirurgiczne leczenie choroby naczyń 
wieńcowych – by pass, choroba Creutzfelda-Jakoba, masywny zator tętnicy płucnej leczony 
operacyjnie, niewydolność nerek, nowotwór złośliwy, odkleszczowe wirusowe zapalenie 
mózgu, ropień mózgu, sepsa, tężec, udar, wścieklizna, zakażenie wirusem HIV, zawał serca, 
zgorzel gazowa   

2 100 

 

 

   

2 700 

 

 

   

Leczenie szpitalne   
- świadczenie za każdy dzień pobytu w szpitalu za okres pierwszych 14 dni, jeśli pobyt był 
spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem 
 
 
- świadczenie za każdy dzień pobytu w szpitalu, jeśli pobyt był spowodowany chorobą  
i od 15 dnia, gdy pobyt w szpitalu spowodowany był nieszczęśliwym wypadkiem 

 

 

70 

   

   

  
 35 

 

 

 

90 

   

   

  
 45 

 

 

   

 



W celu przystąpienia do ubezpieczenia należy kontaktować się z osobą obsługującą ubezpieczenie grupowe 

w zakładzie pracy. 
 

1. Do kogo adresowana jest oferta.  
Do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby, które:   

� nie ukończyły 69 roku życia,  
� odchodzą z zakładu pracy (m.in. przejście na zaopatrzenie emerytalne, rozwiązanie umowy o pracę),  
�  mają prawo do indywidualnej kontynuacji, 
� nie przebywają na zwolnieniu lekarskim, w szpitalu, hospicjum, placówce dla przewlekle chorych lub nie są uznane za niezdolne do pracy  lub niezdolne 

do służby orzeczeniem właściwego organu według przepisów o ubezpieczeniu społecznym lub zaopatrzeniu społecznym.  
   
Komplet wypełnionych i podpisanych dokumentów należy przesłać do brokera ubezpieczeniowego Mentor S.A. do 20-go dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc 
ochrony (np. do 20 maja za czerwiec). W tym samym terminie musi też wpłynąć pierwsza składka za ubezpieczonego na wskazane konto Stowarzyszenia Horyzont 
Pro. Otrzymanie przez Stowarzyszenie w danym miesiącu kompletu dokumentów wraz z wpłatą na konto skutkuje objęciem danej osoby ochroną ubezpieczeniową 
od pierwszego dnia następnego miesiąca.   

   
Komplet dokumentów związanych z przystąpieniem:   
1) deklaracja przystąpienia do grupowego ubezpieczenia w PZU Życie S.A.,   
2) deklaracja członkowska Stowarzyszenia Horyzont Pro,   
3) informacja o konsekwencjach nieopłacenia składki na ubezpieczenie na życie,   
4) deklaracja z zakładu pracy dokumentująca prawo do kontynuacji ubezpieczenia.  

  
KARENCJE:  

W stosunku do osób, które zachowają ciągłość w opłacaniu składek (pomiędzy poprzednią polisą w zakładzie pracy a nową polisą Stowarzyszenia) będą miały 

zastosowanie karencje jedynie do różnicy sumy ubezpieczenia wynoszące odpowiednio: 9 miesięcy na urodzenie się dziecka, 6 miesięcy na zgony, 90 dni na ciężką 

chorobę, 30 dni na leczenie szpitalne.   
Wymienione okresy karencji nie dotyczą zdarzeń powstałych w następstwie nieszczęśliwego wypadku.  

Karencja do różnicy sumy ubezpieczenia oznacza, że PZU Życie SA nie ponosi odpowiedzialności w zakresie różnicy pomiędzy obecną a poprzednią wysokością 

świadczenia. W praktyce oznacza to, że osoba posiadająca w poprzedniej polisie wyższe świadczenie w okresie karencji otrzyma  je w wysokości obowiązującej  

w nowej polisie.  

 
2. Opłacanie składek   

Składka za ubezpieczonego musi wpłynąć na wskazane przez Stowarzyszenie konto do 20-go dnia miesiąca, poprzedzającego miesiąc ochrony  

(z góry). Druk z indywidualnym numerem konta dostępny jest do odbioru u osoby obsługującej ubezpieczenie w zakładzie pracy i u brokera - Mentor S.A. Wydany 
druk stanowi wzór przelewu (wpłaty), na którym warto się wzorować przy dokonywaniu kolejnych wpłat. Dla ułatwienia płatności warto jest zrobić zlecenie stałe  

w swoim w banku tak, aby zapewnić regularne wpłaty składek na konto Stowarzyszenia. 
 
3. Informacja o przystąpieniu do ubezpieczenia   
Informacja o przystąpieniu do ubezpieczenia w ramach polisy Stowarzyszenia Horyzont Pro przesyłana jest do ubezpieczonego do końca miesiąca    
w jakim rozpoczęła się ochrona ubezpieczeniowa.   

  
4. Zaległość w opłacaniu składek   

W przypadku braku wpłaty składki w terminie określonym w pkt. 2 ubezpieczający wysyła do ubezpieczonego monit wzywając go do niezwłocznego wyrównania 
zaległości. Zaległe środki muszą zostać zaksięgowane na koncie ubezpieczającego we wskazanym przez osobę obsługującą ubezpieczenie terminie dodatkowym. 
W przypadku nie zastosowania się do treści i terminów z wezwania do zapłaty, odpowiedzialność PZU Życie S.A. w stosunku do ubezpieczonego wygasa z ostatnim 

dniem miesiąca za jaki opłacona była ostatnia składka.   
 

5. Wystąpienie z ubezpieczenia   

W przypadku rezygnacji z ubezpieczenia należy powiadomić MENTOR S.A. pisemnie. Jako osobę występującą z ubezpieczenia, uważa   

się również:   
� ubezpieczonego, który w miesiącu poprzedzającym miesiąc ochrony nie opłacił składki po pisemnym wezwaniu do wyrównania zaległości przez   

ubezpieczającego,  
� ubezpieczonego, który w roku polisowym kończy 70 rok życia (MENTOR S.A. w miesiącu poprzedzającym rocznicę polisy do wszystkich ubezpieczonych, 

którzy ukończą lub ukończyli 70 lat wyśle informację o przysługującej możliwości przejścia na standardową indywidualną kontynuację wraz z deklaracją  
i podpisanym przez MENTOR S.A. wnioskiem). 

 

6. Likwidacja szkód   

Grupa PZU uruchomiła nową formę składania wniosku o wypłatę świadczenia, która jest dostępna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z dowolnego miejsca na 

świecie - zgłoszenie internetowe. Po zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego należy poprzez stronę internetową www.pzu.pl wypełnić internetowy formularz 
zgłoszenia, a wymaganą dokumentację zeskanować i załączyć do zgłoszenia w formacie pliku PDF. Jest to wygodny  i najszybszy sposób zgłoszenia roszczenia,  
a wypłata świadczenia następuje w ciągu kilku dni. Roszczenie można również zgłosić w dowolnym oddziale PZU lub za pośrednictwem infolinii PZU 0-801-102-102 

lub (22) 566-55-55.  

OSOBA OBSŁUGUJĄCA UBEZPIECZENIE W MENTOR S.A.: 

Paula Paciorkowska tel. (56) 669 32 97 e-mail  paula.paciorkowska@mentor.pl 

   
Treść broszury ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe zasady funkcjonowania ubezpieczenia znajdują się w dokumentach dostępnych u brokera ubezpieczeniowego Mentor S.A. 

oraz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia PZU Życie SA a także na stronie Internetowej: www.horyzont-pro.pl   


