
KONSTRUKCJA PROGRAMU 
 

GENERALI 
 POLICJA 4.0 

PZU ŻYCIE SA/PZU SA  
4 warianty ubezpieczenia na życie ze składką     

 od 60 zł do 105 zł 
 Cegiełka dla dziecka 
 Cegiełka wypadkowa  

16 wariantów ubezpieczenia na życie ze składką  
od 57,20 zł do 168,70 zł  

 Wariant Socjalny 
 3 warianty Dodatkowa Ochrona Życia 
 Wariant Dodatkowy 
 Wariant Pracownik 
 Pakiet onkologiczny (3 warianty) 
 Ochrona dla Dziecka (3 warianty) 
 Pakiet Wypadkowy (2 warianty) 

 
     PZU SA: 
 Ubezpieczenie odpowiedzialności majątkowej 

funkcjonariusza 
 Ubezpieczenie odpowiedzialności materialnej 

pracownika 
 Ubezpieczenie kosztów ochrony prawnej 
 Ubezpieczenie na wypadek zawieszenia 
 Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym 
 Ubezpieczenie NNW funkcjonariusza lub pracownika 
 Ubezpieczenie NNW dzieci 

Prywatna Opieka Medyczna 
ENEL MED 

Dysponuje siecią placówek  
(1283 na dzień 21-07-2022 roku) 

Wykaz dostępny na stronie  
https://enel.pl/znajdz-placowke/placowki-partnerskie/ 

 

Prywatna Opieka Medyczna 
PZU ŻYCIE 

Dysponuje siecią placówek  
(2312 na dzień 01-07-2022 roku) 

Wykaz dostępny na stronie  
https://www.pzu.pl/kontakt-i-pomoc/znajdz-punkt-

medyczny?medicalFacilityType=all 
 

 Basic Classic Standard Premium  Standard Komfort Komfort  
Plus 

Optimum 

indywidualny 29 zł 50 zł 60 z ł 88 zł indywidualny 12,40 zł 36,30 zł 57 zł 86,10 zł 
partnerski 58 zł 100 zł 120 zł 176 zł partnerski 24,55 zł 72,35 zł 113,75 

zł 
171,95 zł 

rodzinny 95 zł 135 zł 161 zł 229 zł  rodzinny 36,70 zł 108,40 
zł 

170,50 
zł 

257,80 zł 

Zakres Basic  
 
Podstawowy zakres konsultacji specjalistycznych –        
1. lekarz medycyny rodzinnej,  
2. pediatra,  
3. dermatolog,  
4. ginekolog,  
5. kardiolog,  
6. laryngolog,  
7. neurolog,  
8. okulista,  
9. urolog. 
 
Podstawowy zakres badań diagnostycznych m.in. RTG 
w pełnym zakresie, EKG spoczynkowe, spirometria, 
audiogram, cytologia. 
 
Podstawowy zakres zabiegów ambulatoryjnych 
Alergologia:  
• immunoterapia – seria iniekcji odczulających (z lekiem 
pacjenta)  
Chirurgia:  

Zakres Standard  
 
bezpłatnie, bez skierowania i bez limitu: 
1. alergolog,  
2. chirurg ogólny,  
3. dermatolog,  
4. diabetolog,  
5. endokrynolog,  
6. gastrolog,  
7. ginekolog,  
8. kardiolog,  
9. nefrolog,  
10. neurolog,  
11. okulista,  
12. ortopeda,  
13. otolaryngolog,  
14. pulmonolog,  
15. reumatolog,  
16. urolog. 
 
Zabiegi ambulatoryjne bezpłatnie: pielęgniarskie, 
ogólnolekarskie, alergologiczne, chirurgiczne, 



• biopsja diagnostyczna zmiany skórnej • cewnikowanie 
pęcherza moczowego • chirurgiczne opatrzenie rany • 
nacięcie ropnia • nacięcie żylaków odbytu • paznokieć 
wrastający • szycie rany do 2 cm • szycie rany do 5 cm • 
usunięcie cewnika • usunięcie ciała obcego • usunięcie 
kleszcza • usunięcie paznokcia • zdjęcie szwów po 
operacji • zmiana opatrunku po operacji  
Dermatologia:  
• biopsja diagnostyczna zmiany skórnej • usunięcie 
kleszcza  
Ginekologia:  
• elektrokoagulacja ginekologiczna • krioterapia nadżerek 
• pobranie cytologii z szyjki macicy  
Laryngologia:  
• paracenteza (przebicie błony bębenkowej) • płukanie 
uszu • przedmuchiwanie i kateteryzacja trąbek usznych • 
usunięcie ciała obcego z ucha • usunięcie ciała obcego z 
nosa • usunięcie ciała obcego z gardła • nacięcie ropnia • 
założenie przedniej tamponady nosa • usunięcie 
przedniej tamponady nosa  
Okulistyka:  
• dobieranie soczewek kontaktowych • iniekcja 
podspojówkowa • usunięcie ciała obcego z rogówki • 
podanie leku do worka spojówkowego  
Ortopedia:  
• iniekcja dostawowa z lekiem (Diprophos/Depo-Medrol) 
• iniekcja do stawu biodrowego • nastawienie złamania 
lub zwichnięcia • opaska unieruchamiająca (gips 
plastikowy) • opaska unieruchamiająca (gips zwykły) • 
opatrunki • punkcja • paznokieć wrastający • szycie rany 
powierzchniowej kończyn • założenie unieruchomienia • 
zdjęcie unieruchomienia  
Reumatologia:  
• iniekcja dostawowa bez kosztu leku Urologia • 
cewnikowanie pęcherza moczowego • usunięcie cewnika  
Gabinet zabiegowy:  
• dożylny wlew kroplowy • inhalacja kolejna • inhalacja 
pierwszorazowa • iniekcje (domięśniowe, dożylne, 
podskórne, śródskórne) • opatrunek duży • opatrunek 
mały • opatrunek silikonowy • pomiar ciśnienia • pomiar 
wzrostu i wagi • wykonanie szczepienia • zdjęcie szwów 
 
Szczepienia przeciw grypie i tężcowi 
 
Prowadzenie ciąży 
 
Refundacja kosztów leczenia (Usługa obejmuje 
maksymalny zwrot 70 % poniesionych kosztów w 
zakresie usług dostępnych w pakiecie na rzecz osoby 
ubiegającej się o zwrot, lub przedstawiciela ustawowego 
(gdy usługa była wykonana na rzecz uprawnionego do 
pakietu dziecka). Łączna wartość refundacji w ramach 
SWOBODY LECZENIA w danym kwartale nie może być 
wyższa niż 500 zł.) 
 
 
 
 
 
 

ginekologiczne, okulistyczne, ortopedyczne, 
otolaryngologiczne, urologiczne 
 
Diagnostyka laboratoryjna bezpłatnie: chlorki (Cl), 
dehydrogenaza mleczanowa (LDH), fosfataza 
sterczowa, fosfataza kwaśna całkowita, żelazo, 
oznaczenie grupy krwi układu A, B, 0, Rh (D) z oceną 
hemolizyn, odczyn Waalera-Rosego, przeciwciała anty-
HBs, posiew wymazu z rany, kreatynina w moczu, 
cytologia wymazu z szyjki macicy.  
Ze zniżką 15%: 34 badania (antygen swoisty dla 
stercza – PSA całkowite, ferrytyna, 
transferyna, przeciwciała anty – HIV z antygenem p. 24 
– test COMBO, aldosteron, 
dehydroepiandrosteronu siarczan (DHEAS), estradiol, 
hormon adrenokortykotropowy (ACTH), 
hormon folikulotropowy (FSH), hormon luteinizujący 
(LH), kortyzol, osteokalcyna, parathormon 
(PTH), progesteron, prolaktyna (PRL), testosteron, 
trijodotyronina całkowita (TT3), 
trijodotyronina wolna (fT3), tyroksyna całkowita (TT4), 
tyroksyna wolna (fT4), immunoglobulina 
E całkowite (IgE), przeciwciała przeciw peroksydazie 
tarczycowej (ATPO), przeciwciała przeciw 
tyreoglobulinie (ATG), antygen HBe, przeciwciała 
przeciw HBe, przeciwciała przeciw HCV, 
przeciwciała przeciw HIV, przeciwciała przeciw rubella 
(różyczka) (IgG, IgM), przeciwciała 
przeciw toksoplazmoza gondii (IgG, IgM), przeciwciała 
przeciw mononukleozie zakaźnej/ EBV 
(IgM), biopsja cienkoigłowa tarczycy pod kontrolą USG 
(z możliwością wykonania badania 
histopatologicznego), skórne testy alergiczne – panel 
pokarmowy, skórne testy alergiczne 
– panel wziewny, skórne testy alergiczne – panel 
mieszany) 
Diagnostyka radiologiczna: 15% zniżki: 
mammografia, urografia (zdjęcie nerek, moczowodów i 
pęcherza), wlew Doodbytniczy 
Diagnostyka ultrasonograficzna:  
tak – bezpłatnie: USG: gruczołu krokowego przez 
powłoki brzuszne, ginekologiczne 
przez powłoki brzuszne, ginekologiczne 
przezpochwowe (transwaginalne), scriningowe 
ginekologiczne, miednicy małej, piersi, tarczycy, ciąży 
ze zniżką 15%: echokardiografia (echo), USG: 
dopplerowskie naczyń jamy brzusznej, 
dopplerowskie szyi, dopplerowskie kończyn, gruczołu 
krokowego (transrektalne) 
Diagnostyka obrazowa: tomografia komputerowa 
(TK) i rezonans magnetyczny (NMR) 15% zniżki: TK i 
NMR: głowy (przysadki, zatok, oczodołów, kości 
skroniowych, szyi, krtani, 
uszu), tkanek miękkich szyi, klatki piersiowej, jamy 
brzusznej, miednicy, kości, stawów, 
kręgosłupa (szyjnego, piersiowego, lędźwiowego), 
kończyny górnej i dolnej (ręki, ramienia, 
przedramienia, nadgarstka, uda, podudzia, stopy) 
Diagnostyka endoskopowa: 15% zniżki: 
gastroskopia / gastrofiberoskopia diagnostyczna (z 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

możliwością wykonania testu ureazowego), 
kolonoskopia, rektoskopia, sigmoidoskopia 
Badania czynnościowe: tak – bezpłatnie: spirometria 
ze zniżką 15%: EKG – pomiar całodobowy metodą 
Holtera, EKG – próba wysiłkowa, pomiar 
całodobowy ciśnienia tętniczego (metodą Holtera), EEG 
– encefalografia w trybie czuwania (z wyłączeniem 
EEG we śnie, EEG biofeedback, wideo-EEG), EMG – 
elektromiografia, densytometria: kręgosłupa, kości 
udowej, kości obu rąk, audiometria: tonalna, 
impedancyjna (tympanogram). 
Stomatologia zachowawcza, estetyka 
stomatologiczna: 20% zniżki: wypełnienie zęba, 
leczenie zęba mlecznego (wypełnienie), ekstrakcja 
zęba mlecznego, leczenie zgorzeli, odbudowa zęba, 
opatrunek leczniczy, trepanacja zęba, znieczulenie 
(nasiękowe lub przewodowe), znieczulenie The Wand, 
wypełnienie kanału, czasowe wypełnienie kanału, re-
endo – powtórne leczenie kanałowe, opracowanie 
i udrożnienie kanału tradycyjne, RTG zęba, 
opracowanie i udrożnienie kanału maszynowe, 
usunięcie złamanego narzędzia z kanału, dewitalizacja 
zęba, ekstyrpacja miazgi, wypełnienie 
kanału – pod mikroskopem, wypełnienie ostateczne 
korony zęba przy leczeniu kanałowym, 
leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej, 
lakierowanie zębów fluorem, lakowanie 
zębów, piaskowanie zębów, scaling złogów nazębnych 
przegląd stomatologiczny – bezpłatnie raz w roku 
Prowadzenie ciąży 
Refundacja kosztów usług medycznych dostępna 
za wymienione wyżej usługi bezpłatne: tak – wg 
cennika (dostępnego na stronie policja-
ubezpieczenia.pl) 
• częściowy zwrot kosztów poniesionych za 
świadczenia zdrowotne objęte zakresem 
ubezpieczenia, a zrealizowane poza siecią PZU Pomoc 
• zwrot kosztów na podstawie złożonego wniosku oraz 
oryginału imiennego rachunku 
(faktury) wystawionego przez podmiot leczniczy ze 
wskazaniem rodzaju świadczenia 
zdrowotnego 
• refundacja nie przysługuje za usługi objęte rabatem 

BRAK UMOWY PREWENCYJNEJ UMOWA PREWENCYJNA DLA UBEZPIECZONCYH 
ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN. 
 
Kwoty jakie PZU Życie S.A. przekazywało w 
dotychczasowych latach z tytułu umowy 
prewencyjnej:  
2016 – 5 030 043,52 zł 
2017 – 7 910 383,30 zł 
2018 – 7 530 291,84 zł 
2019 – 6 755 005,95 zł 
2020 – 8 004 827,91 zł 
2021 – 8 847 623,54 zł  
 
 
 
 
 



UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE: UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE: 
Oferta oparta na Ogólnych Warunkach 
Ubezpieczenia.  
Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności,  jeśli zdarzenie 
nastąpiło  wskutek:  w ataków  przemocy, terroryzmu, 
zamieszkach lub rozruchach społecznych; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności,  jeśli zdarzenie 
nastąpiło  wskutek: 

 uprawiania następujących niebezpiecznych sportów 
lub aktywności fizycznych: kolarstwa ekstremalnego, 
wspinaczki wysokogórskiej, narciarstwa i 
snowboardingu ekstremalnego, spływów sportowych, 
spadochroniarstwa, paralotniarstwa, 
motolotniarstwa, bungee, nurkowania ze 
specjalistycznym sprzętem umożliwiającym 
oddychanie pod wodą, parkur, buggykitingu, 
windsurfingu, kitesurfingu, raftingu, jazdy quadami, 
ekstremalnej jazdy na motocyklu, off-roadu, 
uczestniczeniu w rajdach przeprawowych i 
samochodowych  

 uprawiania przez Ubezpieczonego sportu 
wyczynowego lub uczestnictwa w zawodach z 
użyciem pojazdów kołowych, koni, łodzi lub nart 
wodnych, przy czym zawody oznaczają zorganizowaną 
formę rywalizacji sportowej w celu osiągnięcia 
nagrody lub wyniku sportowego i organizowane są 
przez jednostki uprawnione na podstawie przepisów 
prawa; 

 
Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności,  jeśli 
zdarzenie nastąpiło  wskutek:   
działania czynników powodujących skażenie 
 jądrowe, chemiczne, 
 biologiczne lub 
 napromieniowanie; 
 
WAŻNE! 
śmierci Ubezpieczonego wskutek:  
 nieszczęśliwego wypadku przy pracy. 
 Prawo do świadczenia przysługuje jeśli m. in. śmierć 
Ubezpieczonego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem 
przy pracy nastąpiła przed upływem 210 dni od daty zajścia 
tego wypadku; 
 
 
 
 

Oferta uwzględnia szereg postanowień odmiennych 
od OWU dostosowujących zakres ubezpieczenia na 
życie do charakteru służby w Policji:  
 
§ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZDARZENIA 
POWSTAŁE W WYNIKU masowych rozruchów 
społecznych, o ile udział w nim wynikał z 
wykonywania czynności służbowych, stanu wyższej 
konieczności lub obrony koniecznej,  
§ odpowiedzialność za zdarzenia w przypadku 
czynnego udziału w aktach terroru, jeśli ten udział 
był związany z wykonywaniem obowiązków 
służbowych,  
§ ODPOWIEDZIALNOŚĆ za wypadek na służbie, który 
nastąpił podczas lub w związku z interwencją 
funkcjonariusza policji nawet po czasie pełnienia 
służby określonej wymiarem jego obowiązków,  
§ zniesiono ograniczenie polegające na wypłacie tylko 
jednego świadczenia z tytułu Operacji chirurgicznych  
w okresie kolejnych 60 dni, pod warunkiem, że 
Operacje chirurgiczne są następstwem zdarzenia, które 
wystąpiło  
w trakcie pełnienia obowiązków służbowych,  
§ oferta uwzględnia dopuszczenie 
ODPOWIEDZIALNOŚCI  ZA ZDARZENIA 
POWSTAŁE W WYNIKU  profesjonalnego 
uprawiania sportu lub rekreacyjnego uprawiania 
sportów walki, motorowych, motorowodnych, 
lotniczych, wspinaczki wysokogórskiej i skałkowej, 
speleologii, nurkowania ze specjalistycznym 
sprzętem umożliwiającym oddychanie pod wodę, 
skoków do wody, skoków na linie. 
§ Oferta uwzględnia odpowiedzialność za zdarzenia, 
które powstały w skutek katastrof powodujących  
skażenie promieniotwórcze,  
skażenie chemiczne,  
skażenie biologiczne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brak takiego ograniczenia 
 



Oferta zakłada, że w dniu podpisania deklaracji 
przystąpienia nie można przebywać na zwolnieniu 
lekarskim, w szpitalu, na świadczeniu rehabilitacyjnym 
oraz nie uznano w stosunku do osoby składającej 
deklarację niezdolności do pracy lub niezdolności do 
służby orzeczeniem właściwego organu.  

Oferta uwzględnia możliwość przystępowania do 
ubezpieczenia przez osoby, które w dniu 
podpisania deklaracji przystąpienia przebywają w 
szpitalu, na zwolnieniu lekarskim, na świadczeniu 
rehabilitacyjnym lub które uznano za niezdolne do 
pracy lub służby orzeczeniem właściwego organu 
według przepisów o ubezpieczeniu społecznym lub 
zaopatrzeniu społecznym pod warunkiem, że w 
miesiącu poprzedzającym początek odpowiedzialności 
PZU Życie SA z tytułu niniejszej umowy ubezpieczenia 
były objęte odpowiedzialnością PZU Życie SA lub 
innego niż PZU Życie SA zakładu ubezpieczeń z tytułu 
innej umowy grupowego ubezpieczenia na życie 
(poprzednie ubezpieczenie) i zachowana została 
ciągłość w przekazywaniu  

KWESTIONARIUSZ MEDYCZNY: 
Znajdujące się na deklaracji przystąpienia Oświadczenie 
o stanie zdrowia nie dotyczy pracowników 
przystępujących w trzech pierwszych miesiącach od 
daty nabycia prawa oraz członków rodzin w 
pierwszym miesiącu z minimum 6-cio miesięcznym 
stażem ubezpieczenia. 
  
W przypadku, gdy Funkcjonariusz / Pracownik 
przystępuje po 3 miesiącach od daty nabycia prawa 
do ubezpieczenia (po okresie bez karencji) i zaznaczy, 
że przebywał na ponad 4 tygodniowym zwolnieniu w 
ciągu ostatniego roku to musi wypełnić 
Kwestionariusz medyczny. 
  
W przypadku gdy Członek Rodziny nie przystępuje od 
razu z funkcjonariuszem / pracownikiem w pierwszym 
miesiącu albo przystępuje jednak nie mając 6-cio 
miesięcznego stażu w ubezpieczeniu to musi 
wypełnić Kwestionariusz medyczny. 
 

BRAK ANKIETY MEDYCZNEJ. W deklaracji do 
ubezpieczenia na życie jest tylko Dodatkowe 
oświadczenie dotyczące zdrowia, składane 
wyłącznie przez 
MAŁŻONKA, PARTNERA ŻYCIOWEGO i 
PEŁNOLETNIE DZIECKO, przystępujących 
do grupowego ubezpieczenia typ P Plus o kodzie 
PTGP34 oraz ubezpieczeń 
dodatkowych, którzy bezpośrednio przed 
przystąpieniem do ubezpieczenia albo 
nie byli objęci innym ubezpieczeniem grupowym na 
życie w PZU Życie SA albo byli 
objęci takim ubezpieczeniem krócej niż 12 miesięcy.  
W ubezpieczeniu zdrowotnym nie ma ankiety i nie 
ma oświadczeń o stanie zdrowia.  
 
 

Ciężkie choroby ubezpieczonego.  
Katalog Poważnych Zachorowań - str. 83 OWU 
Nie wiadomo który zakres ma zastosowanie? Według 
ulotki informacyjnej to 45 jednostek- brak umowy na 
stronie by zweryfikować   
 
 

Ciężkie choroby ubezpieczonego. 38 jednostek: 
1. anemia aplastyczna (niedokrwistość 

aplastyczna), 
2. bąblowiec mózgu, 
3. chirurgiczne leczenie choroby niedokrwiennej 

serca (by-pass), 
4. choroba Creutzfeldta-Jakoba, 
5. zator tętnicy płucnej, 
6. przewlekła niewydolność nerek, 
7. nowotwór złośliwy 200%, 
8. kleszczowe zapalenie mózgu, 
9. ropień mózgu, 
10. sepsa (posocznica), 
11. tężec, 
12. udar mózgu z trwałym ubytkiem 

neurologicznym, 
13. wścieklizna, 
14. zakażenie wirusem HIV w wyniku transfuzji, 
15. zakażenie wirusem HIV zawodowe, 
16. zawał serca, 
17. zgorzel gazowa, 
18. neuroborelioza, 
19. chirurgiczne leczenie choroby aorty brzusznej, 
20. chirurgiczne leczenie choroby aorty piersiowej, 



21. gruźlica, 
22. schyłkowa niewydolność wątroby, 
23. utrata kończyny, 
24. całkowita utrata słuchu w obydwu uszach, 
25. chirurgiczne leczenie zastawkowej wady serca, 
26. choroba neuronu ruchowego (stwardnienie 

         zanikowe boczne), 
27. choroba Huntingtona, 
28. bakteryjne zapalenie mózgu lub opon mózgowo-

rdzeniowych, 
29. zakażona martwica trzustki, 
30. bakteryjne zapalenie wsierdzia, 
31. stwardnienie rozsiane, 
32. ciężkie oparzenie, 
33. transplantacja, 
34. całkowita utrata wzroku w obydwu oczach, 
35. niezłośliwy guz mózgu, 
36. choroba Parkinsona, 
37. wystąpienie rozsianego krzepnięcia 

wewnątrznaczyniowego (DIC), 
38. Inwazyjne leczenie choroby naczyń 

wieńcowych (PTCA) – koronaroplastyka. 
Ciężkie choroby małżonka/partnera.  
Katalog Poważnych Zachorowań - str. 83 OWU 
 
Nie wiadomo który zakres ma zastosowanie? Według 
ulotki informacyjnej to 45 jednostek- brak umowy na 
stronie by zweryfikować   
 
 

Ciężkie choroby małżonka/partnera. 24 jednostki: 
1. anemia aplastyczna (niedokrwistość 

aplastyczna), 
2. bąblowiec mózgu, 
3. chirurgiczne leczenie choroby niedokrwiennej 

serca (by-pass), 
4. choroba Creutzfeldta-Jakoba, 
5. zator tętnicy płucnej, 
6. przewlekła niewydolność nerek, 
7. nowotwór złośliwy, 
8. kleszczowe zapalenie mózgu, 
9. ropień mózgu, 
10. sepsa (posocznica), 
11. tężec, 
12. udar mózgu z trwałym ubytkiem 

neurologicznym, 
13. wścieklizna, 
14. zakażenie wirusem HIV w wyniku transfuzji, 
15. zakażenie wirusem HIV zawodowe, 
16. zawał serca, 
17. zgorzel gazowa, 
18. ciężkie oparzenie, 
19. transplantacja, 
20. całkowita utrata wzroku w obydwu oczach, 
21. niezłośliwy guz mózgu, 
22. choroba Parkinsona, 
23. wystąpienie rozsianego krzepnięcia 

wewnątrznaczyniowego (DIC), 
24. inwazyjne leczenie choroby naczyń 

wieńcowych (PTCA) – koronaroplastyka.  
 
 

Pobyt w szpitalu w wyniku NW.  
 
Wyższe świadczenie wypłacane jest za pierwsze 14 dni 

Pobyt w szpitalu w wyniku NW.  
 
Wyższe świadczenie wypłacane jest za pierwsze 21 dni 

Pobyt w szpitalu w wyniku choroby.  
 

Pobyt w szpitalu w wyniku choroby.  
 



Wyłączenie odpowiedzialności za choroby psychiczne 
(np. nerwice)  

PZU Życie SA ponosi odpowiedzialność za pobyt w 
szpitalu, którego konieczność powstała w wyniku 
nerwicy. 
Jeżeli pobyt ubezpieczonego w szpitalu spowodowany 
był leczeniem nerwicy PZU Życie SA wypłaca 
ubezpieczonemu świadczenie maksymalnie w 
wysokości 2 500 zł w każdym okresie kolejnych 12 
miesięcy, trwającym między rocznicami polisy. 

 


