GRUPOWE UBEZPIECZENIE PRACOWNICZE TYP P PLUS
DLA CZŁONKÓW IZBY ARCHITEKTÓW RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
WSPÓŁMAŁŻONKÓW I PEŁNOLETNICH DZIECI ORAZ PARTNERÓW ŻYCIOWYCH
ZDARZENIE

KWOTA ŚWIADCZENIA W ZŁOTYCH
Pakiet Rodzina

Pakiet Rodzina Plus

Pakiet Rodzina
Premium

Śmierć ubezpieczonego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym w
pracy

150 000

200 000

300 000

Śmierć ubezpieczonego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym

100 000

150 000

225 000

Śmierć ubezpieczonego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem w pracy

100 000

150 000

225 000

Śmierć ubezpieczonego w wyniku uprawiania niebezpiecznych sportów

50 000

100 000

150 000

Śmierć ubezpieczonego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem

50 000

100 000

150 000

Śmierć ubezpieczonego spowodowana przyczyną naturalną

25 000

50 000

75000

4 500

5 000

6 000

Śmierć małżonka spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem*

20 000

25 000

30 000

Śmierć małżonka naturalna

10 000

12 500

15 000

Śmierć dziecka

3 500

4 000

5 000

Śmierć rodziców i rodziców małżonka

1 500

2 500

3 000

Urodzenie dziecka

1 000

1 500

2 000

Urodzenie martwego dziecka

2 000

3 000

4 000

400

500

600

5 000

7 500

9 000

X

4 000

5 000

120

150

210

120

150

210

60

75

105

100

125

175

40

50

70

400

500

700

I. ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO*

Osierocenie dziecka
II. ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU ŚMIERCI WSPÓŁUBEZPIECZONYCH

Ciężkie choroby
współmałżonka

III. URODZENIE

IV. ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
Uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem za 1% tu
Ciężka choroba ubezpieczonego, zakres 22 jednostek chorobowych
Ciężka choroba małżonka ubezpieczonego, zakres 17 jednostek
chorobowych
Leczenie szpitalne ubezpieczonego* – pobyty minimum 4. dniowe
- za każdy dzień pobytu spowodowanego wypadkiem komunikacyjnym – do 14 dni
- za dzień pobytu w szpitalu spowodowanego wypadkiem przy pracy – do 14 dni
- za dzień pobytu w szpitalu spowodowanego zawałem serca lub krwotokiem
śródmózgowym – do 14 dni
- za dzień pobytu w szpitalu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem – do 14 dni
- za dzień pobytu spowodowanego chorobą
- jednorazowe świadczenie z tytułu pobytu na Oddziale Intensywnej Terapii – minimum
48 godzin
- świadczenie za dzień rekonwalescencji – zwolnienie poszpitalne po min. 14 dniowym
pobycie w szpitalu

20

25

35

Operacje chirurgiczne 538 operacji
I klasy
II klasy
III klasy

X

2 500
1 500
500

3 000
1 800
600

Medyczny Ekspert Domowy – zakres podstawowy

X

X

TAK

Asystent w czasie utraty zdrowia

X

X

TAK

Poważne uszkodzenie ciała – suma ubezpieczenia

X

X

X

Złamanie kości – suma ubezpieczenia

X

X

X

Karta PZU POMOC

TAK

TAK

TAK

Gwarancja indywidualnej kontynuacji

tak

tak

tak

49,00

75,00

99,00

Składka miesięczna w zł za cały zakres

WAŻNE:
Ubezpieczenie z Pakietu Rodzina obowiązuje do 75 roku życia możliwość przystępowania do 69 roku życia.
Ubezpieczenie z Pakietu Zdrowie obowiązuje do 75 roku życia możliwość przystępowania do 69 roku życia.
Masz pytania?
Zadzwoń: 22 646 42 42, 502 913 553
Napisz: architekt@iexpert.pl
Klaudia Kampioni - iExpert.pl SA

Szanowni Państwo!
Z satysfakcją informujemy o wdrożeniu programu ubezpieczeń na życie Grupowego Ubezpieczenia Pracowniczego TYP P PLUS dla Architektów członków IARP, współmałżonków i pełnoletnich dzieci, oraz partnerów życiowych.
WARIANTY
• Proponujemy trzy warianty ubezpieczenia.
KARENCJA
Jeśli w momencie zawarcia ubezpieczenia nie obowiązuje żadna promocja to karencja na wybrane zdarzenia zgodnie z OWU wynosi:
• 6 miesięcy na wszystkie zdarzenia z wyłączeniem NW,
• 9 miesięcy na urodzenie dziecka,
• 90 dni na ciężką chorobę,
• 30 dni na leczenie szpitalne z wyłączeniem NW, Doraźna Ochrona Medyczna oraz Asystent w czasie utraty zdrowia,
• 180 dni na operacje chirurgiczne oraz ciężką chorobę małżonka.
NOWI CZŁONKOWIE IARP
Architekci, którzy zostaną członkami Izby i przystąpią do ubezpieczenia w okresie pierwszych trzech miesięcy, licząc od daty wpisu na listę, będą
mogli skorzystać z warunków programu bez karencji na wszystkie zdarzenia, dotyczące NNW oraz śmierci współmałżonka, dzieci, rodziców i teściów.
Pozostałe warunki zgodne z OWU.
CZŁONKOWIE RODZINY
• Na tych samych warunkach Architekt może ubezpieczyć członków swojej rodziny: współmałżonków oraz pełnoletnie dzieci i partnerów życiowych.
• Za każdą zgłoszoną do ubezpieczenia osobę Architekt opłaca dodatkową składkę.
• Współmałżonek, pełnoletnie dzieci oraz partnerzy życiowi podpisują swoją deklarację przystąpienia do ubezpieczenia.
JAK PRZYSTĄPIĆ DO UBEZPIECZENIA?
• on-line poprzez stronę IARP - zaloguj się na www.iarp.pl, wybierz ubezpieczenia /PZU Życie/ wypełnij i wyślij wniosek ubezpieczeniowy.
OBSŁUGA TECHNICZNA w IEXPERT.PL
Pełną obsługę ubezpieczenia PZU Życie dla IARP prowadzi: iExpert.pl. SA, Al. Jerozolimskie 99/32, 02-001 Warszawa
tel. 22 646 42 42
e-mail: architekt@iexpert.pl

Kontakt i informacje dotyczące ubezpieczenia w iExpert.pl
Klaudia Kampioni
tel. 608 006 160, 22 100 26 05
Kontakt w PZU Życie SA
Wiktor Barej
tel. 601 346 117
Aneta Wysocka
tel. 600 871 399
WYJAŚNIENIE UŻYTYCH W OFERCIE SFORMUŁOWAŃ:
Ciężka choroba ubezpieczonego to:
anemia aplastyczna, bąblowiec mózgu, chirurgiczne leczenie choroby naczyń wieńcowych (by-pass), choroba Creutzfelda-Jakoba, intensywny zator
tętnicy płucnej leczony operacyjnie, niewydolność nerek, nowotwór złośliwy, odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu, ropień mózgu, sepsa,
tężec, udar, wścieklizna, zakażenie wirusem HIV, o którym mowa w § 3 pkt 32 i 33, zawał serca, zgorzel gazowa, oparzenia, transplantacja organów,
utrata wzroku, oponiak, choroba Parkinsona
Ciężka choroba małżonka ubezpieczonego to:
(uwaga - karencja 180 dni – brak możliwości zniesienia karencji) lista chorób jest identyczna jak dla Ubezpieczonego
Operacja chirurgiczna to:
lista 538 operacji chirurgicznych, które możesz znaleźć w OWU. Wypłata świadczenia, zgodnie z klasyfikacją zawartą w „Wykazie operacji
chirurgicznych”, w wysokości: 50% sumy ubezpieczenia – w przypadku operacji chirurgicznej I klasy, 30% sumy ubezpieczenia – w przypadku operacji
chirurgicznej II klasy, 10% sumy ubezpieczenia –III klasy.
Leczenie szpitalne to:
całodobowy pobyt w szpitalu w celu leczenia trwający co najmniej 4 dni na terenie Polski i innych krajów świata (Unii Europejskiej, Australii, Islandii,
Japonii, Kanady, Monako, Norwegii, Nowej Zelandii, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Szwajcarii, Watykanu) gdzie, w zależności od tego, czym był
spowodowany pobyt w szpitalu i jak długo trwał, wypłacimy jest zróżnicowane świadczenia, jednak maksymalnie za 90 dni pobytu w szpitalu w roku
polisowym. Pobyt na Oddziale Intensywnej Terapii (OIT) przez minimum 2 dni - zostanie wypłacona jednorazowa kwota
Rekonwalescencja:
jest pobytem na zwolnieniu lekarskim wydanym przez dany szpital maksymalnie przez 30 dni (jeżeli pobyt w szpitalu trwał przez okres 14 dni),
Wypadek komunikacyjny:
(dotyczy świadczenia za zgon) – obejmuje wypadki drogowe, lotnicze, morskie i kolejowe (definicje wypadku lotniczego, morskiego i kolejowego
zgodne z OWU i zmianami do OWU)
Wypadek przy pracy:
(dotyczy świadczenia za zgon) - nieszczęśliwy wypadek który nastąpił podczas lub w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego zwykłych
czynności albo poleceń przełożonych w ramach łączącego ubezpieczonego z ubezpieczającym stosunku pracy albo stosunku cywilnoprawnego.
Medyczny Ekspert Domowy:
zagraniczna konsultacja medyczna, opieka domowa, pomoc przy planowaniu leczenia (karencja 30 dni - brak możliwości zniesienia karencji)
Asystent w czasie utraty zdrowia:
organizacja pomocy i opieki domowej pielęgniarki,opieka nad dzieckiem, osobą niesamodzielną, wizyty rehabilitanta itd.
(karencja jeden miesiąc – brak możliwości zniesienia karencji)

