MATERIAŁ MARKETINGOWY

Mój Biznes.
Dbając o siebie, rozwijasz swoją firmę
GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW
Ludzie to najważniejszy kapitał firmy. Jako przedsiębiorca prowadzący jedno- lub dwuosobową działalność gospodarczą,
wiesz o tym najlepiej. Dlatego zadbaj o wsparcie na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń.
Ubezpieczenie Mój Biznes to wiele korzyści:

DLA CIEBIE I TWOJEGO PRACOWNIKA

DLA RODZINY

wsparcie finansowe w razie nieszczęśliwego wypadku

wsparcie finansowe w razie śmierci ubezpieczonego

ochrona z tytułu zdarzeń medycznych
(choroba, pobyt w szpitalu)

bogaty pakiet świadczeń opiekuńczych

wsparcie finansowe w razie utraty bliskiej osoby

wsparcie finansowe m.in. w razie trwałego uszczerbku
na zdrowiu

Dodatkowe korzyści z tytułu ubezpieczenia:
• ubezpieczenie udzielane bez ankiet i badań lekarskich,
• szybka i sprawna realizacja świadczeń,
• ochrona 24 godziny na dobę, na całym świecie,
• szeroki zakres ochrony,
• możliwość indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia.
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Opłata zgodna z taryfą operatora
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Propozycja ubezpieczenia
ZAKRES UBEZPIECZENIA

Mój Biznes
60

Świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego spowodowanej*:
• wypadkiem komunikacyjnym w pracy

60 160 zł

• wypadkiem komunikacyjnym

45 120 zł

• wypadkiem w pracy

45 120 zł

• nieszczęśliwym wypadkiem

30 080 zł

• zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym

–

• przyczyną naturalną

15 040 zł

• świadczenie dla dziecka (osierocenie)

1 500 zł

Świadczenia z tytułu śmierci współubezpieczonych*:
• śmierć małżonka spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem

8 200 zł

• śmierć małżonka – naturalna

3 200 zł

• śmierć dziecka spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem

4 500 zł

• śmierć dziecka – naturalna

2 000 zł

• śmierć rodziców spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem

3 300 zł

• śmierć rodziców – naturalna
• śmierć rodziców małżonka spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem
• śmierć rodziców małżonka – naturalna

800 zł
3 300 zł
800 zł

Urodzenie:
• urodzenie dziecka
• urodzenie martwego dziecka

500 zł
1 000 zł

Świadczenia zdrowotne:
• trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem – 100%
• trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem – 1%
• wystąpienie ciężkiej choroby ubezpieczonego (22 jednostki chorobowe)

20 000 zł
200 zł
2 000 zł

• leczenie szpitalne - minimum 4-dniowy pobyt w szpitalu*.
Świadczenie za każdy dzień (płacone od 1. dnia) pobytu w szpitalu spowodowanego:
nieszczęśliwym wypadkiem

60 zł

chorobą

30 zł

• karta apteczna – prawo do odbioru w aptece produktów o wartości:
Indywidualna kontynuacja Typ A
Składka miesięczna

200 zł
tak
60 zł

* Kwota świadczenia wskazana w tabeli jest skumulowaną wysokością świadczeń wynikających z OWU, wypłacaną w przypadku zajścia danego zdarzenia.
Prawo do indywidualnego kontynuowania ubezpieczenia.
•U
 mowa umożliwia indywidualne kontynuowanie ubezpieczenia na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia indywidualnie kontynuowanego, kod warunków
PTKP50/PTKP51.
•S
 kładka od 1000 zł sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu indywidualnie kontynuowanym – 6 zł.
•Ś
 wiadczenie za 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem – 4% sumy ubezpieczenia.
Umowy, w których obowiązuje karencja:
6 miesięcy: śmierć ubezpieczonego, śmierć małżonka, ś mierć rodzica oraz rodzica małżonka, śmierć dziecka, osierocenie dziecka, urodzenie martwego dziecka.
9 miesięcy: urodzenie dziecka.
30 dni: leczenie szpitalne.
90 dni: ciężkie choroby.
Niniejsza propozycja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Ma charakter wyłącznie informacyjny.
Informacje o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności PZU Życie SA są zawarte w Ogólnych Warunkach Grupowego Ubezpieczenia (OWU) typ P Plus wraz
z umowami dodatkowymi, które są dostępne w oddziałach, u agentów PZU Życie i na stronie pzu.pl. W celu zawarcia umowy prosimy o kontakt z agentem PZU
Życie SA.
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