UBEZPIECZENIA
GRUPOWE

Oszczędź sobie zmartwień
na emeryturze
UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE ORAZ UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

DLA EMERYTOWANYCH FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM EMERYT PSP 2014
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Szanowni Państwo,
Informujemy, że w dniu 22 maja 2014 r. zostały podpisane
umowy wprowadzające nowy program grupowego
ubezpieczenia na życie oraz ubezpieczenia
zdrowotnego dla emerytowanych oraz odchodzących
na emeryturę lub rentę funkcjonariuszy i pracowników
PSP – Program Emeryt PSP 2014. Jest on modyfikacją
dotychczasowego programu ubezpieczeniowego dla
emerytowanych funkcjonariuszy i pracowników PSP (Program
Emeryt PSP 2008).
Program został opracowany i wynegocjowany przez brokera
ubezpieczeniowego – Mentor S.A. Udział w procesie
miały związki zawodowe działające w PSP, które na mocy
porozumienia z Komendantem Głównym PSP przejęły rolę
ubezpieczającego.
Program uzyskał aprobatę:
• Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej,
• Przewodniczącego Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ
„Solidarność”,
• Przewodniczącego Zarządu Krajowego ZZS „Florian”,
• Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Pracowników
Pożarnictwa.
Poniżej znajdą Państwo opis nowego programu ubezpieczenia
oraz zasad jego funkcjonowania.
Zapraszamy do zapoznania się z treścią broszury.

OPIS PROGRAMU EMERYT PSP 2014
I. UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA
EMERYTOWANYCH I ODCHODZĄCYCH NA
EMERYTURĘ LUB RENTĘ FUNKCJONARIUSZY
I PRACOWNIKÓW PSP

• byli funkcjonariusze i pracownicy PSP oraz ich małżonkowie
posiadający orzeczoną przez komisję lekarską całkowitą
niezdolność do służby w PSP,*
• byli funkcjonariusze i pracownicy PSP oraz ich
małżonkowie, którzy nabyli prawa do zaopatrzenia
emerytalnego z tytułu 30 lat wysługi emerytalnej,*
• współmałżonkowie wyżej wymienionych byłych funkcjonariuszy
i pracowników PSP.*
* w wieku do 69. roku życia

Specjalnie dla emerytów PSP został opracowany unikalny
na polskim rynku program ubezpieczenia na życie.
Korzystne zmiany w Programie Emeryt PSP 2014
(w porównaniu z Programem Emeryt PSP 2008):
• zmiana definicji zawału serca na korzystniejszą
dla ubezpieczonych,
• uzupełnienie zakresu ubezpieczenia o opcję „Zgon
ubezpieczonego w wyniku zawału lub krwotoku
śródmózgowego” (dotychczasowe świadczenie było takie
samo jak za zgon naturalny),
• uzupełnienie zakresu ochrony o opcję „Osierocenie
dziecka”,
• wzrost wysokości świadczeń z tytułu:
• zgonu ubezpieczonego,
• zgonu ubezpieczonego w wyniku NW,
• trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW,
• trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku zawału lub
krwotoku śródmózgowego,
• zgonu małżonka,
• zgonu małżonka w wyniku NW,
• zgonu dziecka,
• zgonu rodziców i teściów,
• wystąpienia ciężkiej choroby,
• leczenia szpitalnego,
• zwiększenie liczby ciężkich chorób objętych ochroną
z 8 do 17 stanów chorobowych,
• uzupełnienie ochrony o produkt „Medyczny Ekspert
Domowy” w wariantach II i III.

Do jednego z trzech opisanych poniżej wariantów mogą
przystępować:
• byli funkcjonariusze i pracownicy PSP oraz ich małżonkowie
podlegający uposażeniu emerytalnemu lub rentowemu,*
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Choroby objęte ochroną ramach ubezpieczenia
na życie Program Emeryt PSP 2014:
• anemia aplastyczna,
• bąblowiec mózgu,
• chirurgiczne leczenie choroby wieńcowej by-pass,
• choroba Creutzfeldta-Jakoba,
• masywny zator tętnicy płucnej leczony operacyjnie,
• niewydolność nerek,
• nowotwór złośliwy,
• odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu,

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ropień mózgu,
sepsa,
tężec,
udar,
wścieklizna,
zakażenie wirusem HIV w związku z wykonywaną pracą,
zakażenie wirusem HIV poprzez transfuzję krwi,
zawał serca,
zgorzel gazowa.

Poniżej przedstawiamy tabele świadczeń w ramach ubezpieczenia na życie Program Emeryt PSP 2014

ZAKRES RYZYK OBJĘTYCH
UBEZPIECZENIEM

WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA W ZŁ
WARIANT I

WARIANT II

WARIANT III

Zgon naturalny

20 000

26 250

31 250

Zgon w wyniku nieszczęśliwego
wypadku

40 000

52 500

62 500

Zgon w wyniku zawału
lub krwotoku śródmózgowego

40 000

52 500

62 500

Trwały uszczerbek na zdrowiu
w wyniku NW (za 1% uszczerbku)

320

420

500

Trwały uszczerbek na zdrowiu
wskutek zawału serca
lub krwotoku śródmózgowego
(za 1% uszczerbku)

320

420

500

Osierocenie dziecka

3 200

4 200

5 000

Zgon małżonka

8 000

10 500

12 500

Zgon małżonka w wyniku
nieszczęśliwego wypadku

16 000

21 000

25 000

Zgon dziecka

2 400

3 150

3 750

Zgon rodziców lub teściów

1 600

2 100

2 500

2 400
(17 chorób)

3 150
(17 chorób)

4 000
(17 chorób)

Ciężkie choroby

Leczenie szpitalne – świadczenie za każdy dzień pobytu w szpitalu (zgodnie z zapisami OWU):
w wyniku wypadku

80

105

125

w wyniku choroby

40

52,50

62,50

brak

zakres podstawowy
(dotyczący
ubezpieczonego)

zakres rozszerzony
(dotyczący
ubezpieczonego
i współubezpieczonych)

tak

tak

tak

31,40 zł

42,19 zł

51,29 zł

Medyczny Ekspert Domowy

Prawo do indywidualnego
kontynuowania ubezpieczenia
SKŁADKA MIESIĘCZNA
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L.p.

MEDYCZNY EKSPERT DOMOWY

LIMITY NA ZDARZENIE

1.

Zagraniczna konsultacja medyczna

1 usługa

2.

Domowa opieka pielęgniarki

do 8 h dziennie przez 2 tygodnie
lub do 4 h dziennie przez 4 tygodnie

3.

Pomoc w prowadzeniu domu

do 8 h dziennie przez 2 tygodnie
lub do 4 h dziennie przez 4 tygodnie

4.

Opieka nad dzieckiem

do 8 h dziennie przez 2 tygodnie
lub do 4 h dziennie przez 4 tygodnie

5.

Opieka nad drobnymi zwierzętami domowymi

do 8 h dziennie przez 2 tygodnie
lub do 4 h dziennie przez 4 tygodnie

6.

Domowa wizyta psychologa

maks. przez 4 tygodnie raz dziennie
(nie dłużej niż 2 h)

7.

Domowa wizyta rehabilitanta lub masażysty

maks. przez 4 tygodnie raz dziennie
(nie dłużej niż 2 h)

8.

Dostarczenie niezbędnych leków (zwolnienie min. 5 dni)

1 usługa

9.

Dostarczenie sprzętu rehabilitacyjnego (zwolnienie min. 5 dni)

1 usługa

10.

Dostarczenie do naprawy przedmiotów użytku osobistego
(zwolnienie min. 5 dni)

1 usługa

11.

Transport medyczny

2 usługi

12.

Całodobowy telefoniczny serwis medyczny

tak

13.

Pomoc w planowaniu/organizacji leczenia

tak

Świadczenia „Medyczny Ekspert Domowy” realizowane są wyłącznie na podstawie zgłoszonego telefonicznie wniosku
przez ubezpieczonego lub współubezpieczonego w Centrum Medycznym.
Wniosek powinien zostać zgłoszony na całodobową infolinię pod numer 801 102 102.

II. UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE DLA
EMERYTOWANYCH I ODCHODZĄCYCH
NA EMERYTURĘ LUB RENTĘ FUNKCJONARIUSZY
I PRACOWNIKÓW PSP
Do ubezpieczenia zdrowotnego STANDARD, KOMFORT,
KOMFORT PLUS, OPTIMUM w zakresie opisanym
w zamieszczonej poniżej tabeli mogą przystąpić:
• byli funkcjonariusze i pracownicy PSP oraz ich małżonkowie
podlegający uposażeniu emerytalnemu lub rentowemu,*
• byli funkcjonariusze i pracownicy PSP oraz ich małżonkowie
posiadający orzeczoną przez komisję lekarską całkowitą
niezdolność do służby w PSP,*
• byli funkcjonariusze i pracownicy PSP oraz ich
małżonkowie, którzy nabyli prawa do zaopatrzenia
emerytalnego z tytułu 30 lat wysługi emerytalnej.*
* w wieku do 64. roku życia

korzystać z porad lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej
w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych oraz lekarzy
innych specjalizacji, m.in. ginekologa, chirurga, ortopedy,
okulisty, kardiologa, pulmonologa, dermatologa,
otolaryngologa, neurologa, urologa, reumatologa, alergologa,
gastrologa, diabetologa, nefrologa i endokrynologa, w ciągu
maksymalnie 5 dni roboczych. Dodatkowo, w ramach
wybranego zakresu ubezpieczenia, można wykonać
w krótkim terminie od kilkudziesięciu do ponad dwustu
podstawowych i specjalistycznych badań diagnostycznych.
Dzięki bezpłatnej infolinii można w każdej chwili umówić się
na wizyty w dogodnych terminach, nie tracąc cennego czasu
w kolejkach.

Ubezpieczenie zdrowotne zwiększa poczucie bezpieczeństwa,
ponieważ zapewnia szybki dostęp do usług w prywatnych
placówkach medycznych – będących partnerami PZU Życie.
Pozwala – zgodnie z wybranym zakresem świadczeń –
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ZAKRES ŚWIADCZEŃ
W UBEZPIECZENIU
ZDROWOTNYM

STANDARD

KOMFORT

KOMFORT PLUS

OPTIMUM

nie

tak

tak

tak

Opieka podstawowa: lekarz
rodzinny, internista, pediatra
Opieka specjalistyczna:
dostęp do lekarzy specjalistów

alergolog,
chirurg ogólny,
dermatolog,
diabetolog,
endokrynolog,
gastrolog,
ginekolog,
kardiolog,
nefrolog,
neurolog,
okulista,
ortopeda,
otolaryngolog,
pulmonolog,
reumatolog,
urolog

alergolog,
anestezjolog,
audiolog,
chirurg ogólny,
chirurg onkolog,
dermatolog,
diabetolog,
endokrynolog,
gastrolog,
ginekolog,
hematolog,
hepatolog,
kardiolog,
nefrolog,
neurolog,
okulista,
onkolog,
ortopeda,
otolaryngolog,
pulmonolog,
reumatolog,
urolog

alergolog,
anestezjolog,
audiolog,
chirurg ogólny,
chirurg onkolog,
dermatolog,
diabetolog,
endokrynolog,
gastrolog,
ginekolog,
hematolog,
hepatolog,
kardiolog,
lekarz chorób
zakaźnych,
nefrolog,
neurochirurg,
neurolog,
okulista,
onkolog,
ortopeda,
otolaryngolog,
pulmonolog,
radiolog,
reumatolog,
urolog,
wenerolog
psychiatra
(4 razy w roku)

alergolog,
anestezjolog,
audiolog,
chirurg naczyniowy,
chirurg ogólny,
chirurg onkolog,
dermatolog,
diabetolog,
endokrynolog,
gastrolog,
ginekolog,
hematolog,
hepatolog,
kardiolog,
lekarz chorób
zakaźnych,
lekarz specjalista
rehabilitacji,
nefrolog,
neurochirurg,
neurolog,
okulista,
onkolog,
ortopeda,
otolaryngolog,
proktolog,
psychiatra
(4 razy w roku),
psycholog
(4 razy w roku),
pulmonolog,
radiolog,
reumatolog,
traumatolog,
urolog,
wenerolog

Podstawowe testy
diagnostyczne (zgodnie z OWU)

tak
(zakres ograniczony)

tak

tak

tak

Specjalistyczne testy
diagnostyczne (zgodnie z OWU)

rabat 15%

rabat 15%

tak

tak

tak

tak

tak

tak

Wizyty domowe (zgodnie z OWU)

brak

2 w roku bezpłatnie

4 w roku bezpłatnie

4 w roku bezpłatnie

Rehabilitacja
(zgodnie z OWU)

brak

brak

brak

tak (30 zabiegów
w roku bezpłatnie)

Zabiegi ambulatoryjne
(zgodnie z owu)

Szczepienia
(zgodnie z OWU)

Prowadzenie ciąży
(zgodnie z owu)

brak

grypa,
anatoksyna przeciw
tężcowi

grypa,
anatoksyna przeciw
tężcowi

grypa,
anatoksyna przeciw
tężcowi,
WZW typ A,
WZW typ B

prowadzenie ciąży fizjologicznej obejmuje opiekę lekarza ginekologa, konieczne konsultacje i niezbędne
badania diagnostyczne oraz czynne poradnictwo w zakresie fizjologii przebiegu ciąży i porodu

Infolinia 24 h

tak

tak

tak

tak

Przegląd stomatologiczny
raz w roku

tak

tak

tak

tak

20%

20%

20%

20%

Stomatologia zachowawcza
– rabat
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• Realizacja świadczeń zdrowotnych w ramach
ubezpieczenia odbywa się w placówkach
świadczeniodawców współpracujących z PZU Życie.

PODMIOT

• Wykaz ponad 1000 placówek medycznych na terenie
całego kraju znajduje się na stronie internetowej pzu.pl.
• Organizacja świadczeń zdrowotnych odbywa się za
pośrednictwem całodobowej infolinii pod numerem
801 405 905.
WYSOKOŚĆ SKŁADKI

STANDARD

KOMFORT

KOMFORT PLUS

OPTIMUM

Ubezpieczony

20,40 zł

39,00 zł

60,00 zł

90,90 zł

Współubezpieczony

20,15 zł

38,75 zł

59,75 zł

90,65 zł

WYSOKOŚĆ SKŁADKI ULEGNIE ZMNIEJSZENIU
PO OSIĄGNIĘCIU POZIOMU PARTYCYPACJI
1400 OSÓB UBEZPIECZONYCH
Oprócz emerytowanego funkcjonariusza lub pracownika
PSP do ubezpieczenia zdrowotnego może przystąpić także
jego współmałżonek lub dziecko (w wieku do 18 lat,
a jeśli kontynuuje naukę – do 25 lat).

okres karencji we wszystkich zdarzeniach związanych
ze zgonem.
Karencje nie mają zastosowania w przypadku
następstw nieszczęśliwych wypadków.

ZASADY PRZYSTĘPOWANIA DO PROGRAMU
EMERYT PSP 2014

Odpowiedzialność PZU Życie z tytułu ubezpieczeń
zdrowotnych rozpoczyna się po upływie 1 miesiąca
od 1. dnia miesiąca następującego po opłaceniu składki
(np. opłacenie składki do 20 sierpnia 2014 r. oznacza
możliwość korzystania z ubezpieczenia zdrowotnego
od 1 października 2014 r.)

Kiedy rozpoczyna się odpowiedzialność
ubezpieczyciela?

Co należy zrobić, aby przystąpić do ubezpieczenia?

PZU Życie nie będzie stosować karencji w ubezpieczeniu
w stosunku do osób dotychczas ubezpieczonych w ramach
Programu Emeryt PSP 2008, jak i osób przystępujących
do ubezpieczenia od 1 września, 1 października
lub 1 listopada 2014 r.
Oznacza to, że odpowiedzialność PZU Życie z tytułu
upezpieczenia na życie rozpoczyna się już od 1. dnia
miesiąca, za który przekazano składkę (czyli po przesłaniu
do Mentor S.A. deklaracji przystąpienia do programu
i opłaceniu składki w poprzednim miesiącu).
W przypadku osób przystępujących do ubezpieczenia
po tym okresie – a przed upływem 3 miesięcy od
odejścia z jednostki organizacyjnej PSP – będą miały
zastosowanie karencje w opcjach medycznych zgodne
z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia PZU Życie SA:
• pobyt ubezpieczonego w szpitalu w wyniku
choroby – odpowiedzialność rozpoczyna się po 30 dniach
od objęcia ubezpieczeniem,
• ciężkie choroby – odpowiedzialność rozpoczyna się
po 90 dniach od objęcia ubezpieczeniem.
W stosunku do osób przystępujacych do ubezpieczenia
po upływie 3 miesięcy od odejścia z jednostki
organizacyjnej PSP obowiązuje dodatkowo 6-miesięczny

Aby przystąpić do ubezpieczenia należy:
• Osoby dotychczas ubezpieczone w Programie
Emeryt PSP 2008: powinny ponownie wypełnić
deklarację przystąpienia do ubezpieczenia. Deklarację
należy dostarczyć do Mentor S.A. do 20. dnia miesiąca
poprzedzającego miesiąc, w którym rozpocznie się ochrona
ubezpieczeniowa (np. przesłanie dokumentów do 20 sierpnia
oznacza przystąpienie do ubezpieczenia od 1 września).
Składki za ubezpieczenie (w kwocie odpowiadającej
wybranemu wariantowi ubezpieczenia) należy wpłacać
na dotychczasowy numer rachunku bankowego;
• Osoby dotychczas nieubezpieczone w Programie
Emeryt PSP 2008 (a także ich współmałżonkowie)
powinny wypełnić deklarację przystąpienia do
ubezpieczenia oraz oświadczenie/zlecenie obsługi i opłacić
składkę. Dokumenty należy dostarczyć do Mentor S.A.
do 20. dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym
rozpocznie się ochrona ubezpieczeniowa (np. przesłanie
dokumentów do 20 sierpnia oznacza przystąpienie
do ubezpieczenia od 1 września). Składkę za ubezpieczenie
należy wpłacić na indywidualne konto (jego numer
udostępni Mentor S.A. albo osoba obsługująca
ubezpieczenia w macierzystej jednostce PSP);
• Osoby przystępujące dodatkowo do ubezpieczenia
zdrowotnego powinny wypełnić odpowiednią deklarację
zgody oraz przesłać składkę odpowiednią dla wybranego
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wariantu na osobny numer konta (jego numer udostępni
Mentor S.A. lub osoba obsługująca ubezpieczenie
w macierzystej jednostce PSP). Aby przystąpić do
ubezpieczenia zdrowotnego od 1 września 2014 r,
z możliwością korzystania ze świadczeń od 1 października
2014 r, należy wypełnić druk deklaracji i odesłać
do Mentor S.A. najpóźniej do 20 sierpnia 2014 r.
Osoby ubezpieczone (funkcjonariusz/pracownik,
współmałżonek) mogą przystępować do dowolnie
wybranego wariantu.
WAŻNE: Składkę należy opłacić najpóźniej do 20. dnia
miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego ma się
rozpocząć ochrona ubezpieczeniowa. W tym samym terminie
należy również przesłać wszystkie dokumenty na adres:
Mentor S.A.
Biuro Obsługi Ubezpieczeń
ul. Szosa Chełmińska 177–181, 87-100 Toruń

e-mail) do Mentor S.A. w terminie do ostatniego dnia
miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który nie będzie
opłacona składka,
• nieopłacenie składki – w przypadku braku wpłaty
składki w określonym powyżej terminie, odpowiedzialność
PZU Życie w stosunku do ubezpieczonego wygasa
z ostatnim dniem miesiąca, za który została opłacona
składka.

Co zrobić w przypadku zmiany danych osobowych
zawartych w deklaracji?
O wszelkich zmianach danych osobowych (dotyczących
nazwiska, adresu zamieszkania lub osób uposażonych) należy
niezwłocznie poinformować Mentor S.A. Po telefonicznym,
mailowym lub listownym zgłoszeniu, Mentor S.A. dostarczy
formularz deklaracji zmian, który należy wypełnić
i przesłać na wskazany adres.

W jaki sposób realizowane są świadczenia?
W jaki sposób należy opłacać składki
za ubezpieczenie?
Składki należy opłacać miesięcznie, przelewem na konto
indywidualne, w terminie do 20. dnia miesiąca
poprzedzającego miesiąc objęty ochroną (przelew
musi być zaksięgowany w tym terminie na koncie
Mentor S.A.). Składki za ubezpieczenie zdrowotne należy
wpłacać na specjalne, osobne numery kont.

W przypadku wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego
skutkującego wypłatą świadczenia, ubezpieczony
ma do wyboru dwie formy zgłoszenia roszczenia:
• osobiście – składając dokumenty w placówce PZU Życie,
• przez internet – co gwarantuje najkrótszy czas
oczekiwania na wypłatę należnego świadczenia (pzu.pl).

Najkorzystniejszym rozwiązaniem – które
jednocześnie zapewni terminowośc wpłat – jest
opłacanie składki za pomocą zlecenia stałego z konta.

W jaki sposób można wystąpić z Programu Emeryt
PSP 2014?
Z programu można wystąpić poprzez:
• rezygnację z ubezpieczenia – w każdej chwili można
zrezygnować z ubezpieczenia przesyłając informację (list,
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Kontakt z Mentor S.A.:

Aleksandra Czarnota
telefon: (56) 669 33 19
e-mail: aleksandra.czarnota@mentor.pl
Anna Pierzchalska
telefon: (56) 669 33 95
e-mail: anna.pierzchalska@mentor.pl
Paulina Siemińska
telefon: (56) 669 33 44
e-mail: paulina.sieminska@mentor.pl

Treść broszury ma charakter wyłącznie informacyjny.
Szczegółowe zasady funkcjonowania ubezpieczenia znajdują się w dokumentach dostępnych u brokera ubezpieczeniowego oraz w Ogólnych
Warunkach Ubezpieczenia PZU Życie SA a także na stronie internetowej: http://www.mentor.pl/psp/.

801 102 102

pzu.pl
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