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Ubezpieczenie na życie
dla rolników i ich rodzin
PZU OCHRONA DLA ROLNIKÓW
Wypadek może zdarzyć się każdemu. Ryzyko wzrasta u osób, które w swojej codziennej pracy
wykorzystują maszyny i mają kontakt z ciężkimi przedmiotami. Nasze ubezpieczenie może
zapewnić Ci dodatkowe środki w razie choroby i wypadku, a Twoim bliskim wsparcie finansowe
gdyby Ciebie zabrakło.

Korzyści z ubezpieczenia podstawowego i ubezpieczeń
dodatkowych
Wypłata z ubezpieczenia może pomóc Ci np. spłacić
kredyt czy opłacić bieżące rachunki w sytuacji, gdy
nie będziesz mógł pracować z powodu następstw
nieszczęśliwego wypadku lub ciężkiej choroby.

Otrzymasz dodatkowe wsparcie finansowe w razie
śmierci bliskich – te pieniądze mogą pomóc
np. w pokryciu kosztów pogrzebu.

Możesz zapewnić bliskim wsparcie finansowe
gdyby Ciebie zabrakło, również wskutek wypadku
przy pracy w gospodarstwie – bez postępowania
spadkowego.

Chcemy być z Tobą również w radosnych momentach,
dlatego otrzymasz od nas świadczenie z okazji
narodzin dziecka.

ZAKRES UBEZPIECZENIA

ŚWIADCZENIE

Wsparcie dla bliskich
• śmierć ubezpieczonego spowodowana*:
• wypadkiem przy pracy rolnej

140 000 zł

• wypadkiem komunikacyjnym

120 000 zł

• nieszczęśliwym wypadkiem

60 000 zł

• śmierć ubezpieczonego

20 000 zł

Wsparcie w razie choroby
• wystąpienie ciężkiej choroby ubezpieczonego (22 choroby — nowotwór złośliwy, zawał serca, udar, sepsa, tężec,
odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu, choroba Parkinsona, utrata wzroku, niewydolność nerek, oparzenia,
oponiak, transplantacja organów, zgorzel gazowa, anemia aplastyczna, bąblowiec mózgu, chirurgiczne leczenie
choroby naczyń wieńcowych – by-pass, choroba Creutzfelda-Jakoba, masywny zator tętnicy płucnej leczony
operacyjnie, ropień mózgu, wścieklizna, „zawodowe” zakażenie wirusem HIV, zakażenie wirusem HIV wskutek
transfuzji krwi)

4 000 zł

Wsparcie w razie wypadku
• trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem – za 1% uszczerbku

400 zł

Wsparcie w razie operacji chirurgicznej i leczenia szpitalnego
• operacja chirurgiczna
• I klasa (100% sumy ubezpieczenia)

3 000 zł

• II klasa (50% sumy ubezpieczenia)

1 500 zł

• III klasa (30% sumy ubezpieczenia)

900 zł

• IV klasa (10% sumy ubezpieczenia)

300 zł

• V klasa (5% sumy ubezpieczenia)

150 zł

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

90 zł

• zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym

45 zł

• nieszczęśliwym wypadkiem

75 zł

• chorobą

30 zł

• jednorazowe świadczenie z tytułu pobytu na Oddziale Intensywnej Terapii

300 zł

• rekonwalescencja – za każdy dzień rekonwalescencji (zwolnienia lekarskiego) po pobycie w szpitalu

15 zł

• poza terytorium Polski
Karta apteczna – prawo do bezgotówkowego odbioru produktów w wybranych aptekach

tak
200 zł

Świadczenia rodzinne
• śmierć bliskich ubezpieczonego:
• małżonka albo partnera życiowego – spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem

15 000 zł

• małżonka albo partnera życiowego

7 000 zł

• rodziców ubezpieczonego, małżonka albo partnera życiowego – spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem

4 300 zł

• rodziców ubezpieczonego, małżonka albo partnera życiowego

1 800 zł

• dziecka – spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem

7 500 zł

• dziecka

3 500 zł

• urodzenie dziecka

1 500 zł

• urodzenie martwego dziecka*

3 000 zł

Prawo indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia

Składka miesięczna za osobę

tak

100 zł

*Kwota świadczenia jest skumulowaną łączną świadczeń wynikających z OWU wypłacaną w przypadku zajścia danego zdarzenia.

Prawo do indywidualnego kontynuowania
ubezpieczenia
• Możesz indywidualnie kontynuować ubezpieczenie na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia indywidualnie
kontynuowanego, kod warunków: PTKP51 (typ C).
• Świadczenie za 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem – 1% sumy
ubezpieczenia.

Karencje
Po przystąpieniu do ubezpieczenia może wystąpić okres, w którym już opłacasz składkę, ale nie ponosimy jeszcze
odpowiedzialności za niektóre zdarzenia ubezpieczeniowe. Ten okres nazywamy karencją.

6 miesięcy:
śmierć ubezpieczonego,
śmierć małżonka,
śmierć rodzica oraz rodzica
małżonka, śmierć dziecka,
urodzenie martwego dziecka

9 miesięcy:
urodzenie dziecka

30/90 dni:
30 dni – leczenie szpitalne
oraz leczenie szpitalne Plus,
90 dni – ciężkie choroby

180 dni:
operacje chirurgiczne

Klub PZU Pomoc w Życiu
– oszczędzaj czas
i pieniądze
Jeśli przystąpisz do ubezpieczenia, staniesz się
członkiem Klubu PZU Pomoc w Życiu.
Klub PZU Pomoc w Życiu to program lojalnościowy,
który zapewnia wiele korzyści:
• oferty znanych marek (rabaty na produkty i usługi),
przygotowywane specjalnie dla członków klubu – np. rabaty
na paliwo, odzież, kosmetyki, sprzęt elektroniczny,
• przydatne w różnych sytuacjach życiowych usługi na życzenie
(Twój Asystent PZU Pomoc) – np. zorganizowanie pomocy
fachowca (np. hydraulika, elektryka), bezpłatne porady prawne.

Zakładem ubezpieczeń jest PZU Życie SA. Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu
cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia,
w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności PZU Życie SA, znajdziesz w aktualnych
ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia typ P Plus wraz z ubezpieczeniami dodatkowymi oraz
w programie ubezpieczeniowym PZU Ochrona dla Rolników dostępnych na pzu.pl, w placówkach
PZU Życie SA lub u naszych agentów.

801 102 102 pzu.pl

Opłata zgodna z taryfą operatora

