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Szanowni Państwo,
miło nam poinformować o kolejnej edycji programu 
ubezpieczeniowego dla byłych funkcjonariuszy 
i pracowników Policji oraz członków ich rodzin  
– Policja 4.0 – Emeryt.

Program został wynegocjowany przez związki zawodowe 
działające w Policji, wspólnie z konsorcjum brokerskim 
Mentor SA i PWS Konstanta SA. Zapraszamy Państwa 
do zapoznania się z naszą nową, elastyczną ofertą, która 
pomoże zabezpieczyć życie Państwa i Państwa rodziny na 
wypadek wielu nieprzewidzianych zdarzeń. 

W ramach oferty proponujemy ubezpieczenie na życie typ 
P Plus, prywatną opiekę medyczną oraz pakiet dodatkowy 
Wsparcie na wypadek nowotworu. 

Nowy program kontynuacji grupowego ubezpieczenia 
na życie zacznie obowiązywać od 1 lutego 2023 roku. 

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z naszą ulotką, 
w której przedstawiamy najważniejsze informacje o nowym 
programie kontynuacji grupowego ubezpieczenia. 

Aby przystąpić do nowego programu należy:
1. wejść na stronę: nszzprzeszow.pl i pobrać deklarację 

2. 

 przystąpienia do ubezpieczenia i oświadczenie PGA
 lub 
 z siedziby Zarządu Wojewódzkiego NSZZP w Rzeszowie     
odebrać deklarację przystąpienia do ubezpieczenia 
i oświadczenie PGA

Prosimy wypełnić deklarację przystąpienia
do ubezpieczenia w punktach: I, II, III, IV, V, VII (podpisać 
w tym punkcie) oraz wybrać jeden z 8 wariantów ochrony. 
Wypełnić i podpisać oświadczenie. 

Jeśli pozostają Państwo w nieformalnym związku, 
prosimy dodatkowo wypełnić punkt VI aby wskazać 
partnera życiowego. 

Wypełnione dokumenty prosimy dostarczyć osobiście 
lub odesłać listem poleconym priorytetowym na adres: 

NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY 
ZWIĄZEK ZAWODOWY POLICJANTÓW
ZARZĄD WOJEWÓDZKI W RZESZOWIE
ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 30
35-036 Rzeszów

Po otrzymaniu ww. dokumentów, poprzez email lub sms, 
zostanie przekazany indywidualny numer rachunku bankowego 
do opłaty składek. Aby ubezpieczenie się rozpoczęło, pierwszą 
składkę należy opłacić w terminie do 20 dnia miesiąca 
poprzedzającego początek ochrony (przykład: do 20 stycznia 
należy opłacić składkę za luty). Kolejne składki należy opłacać 
miesięcznie do 20 dnia miesiąca za miesiąc następny.

Jak przystąpić do ubezpieczenia?

Kto może przystąpić do ubezpieczenia
Do ubezpieczenia mogą przystąpić dotychczas ubezpieczeni byli funkcjonariusze i pracownicy Policji, ich małżonkowie 
albo partnerzy życiowi oraz pełnoletnie dzieci, które ukończyły 18. rok życia i nie ukończyły 75. roku życia.  
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Największe zalety nowego 
programu

 Ochrona ubezpieczeniowa działa przez 24 godziny 
na dobę, 7 dni w tygodniu, w kraju i za granicą 
(z wyłączeniem operacji chirurgicznych). 

  Mogą Państwo ubezpieczyć na tych samych 
warunkach członka rodziny dotychczas 
ubezpieczonego – małżonka albo partnera życiowego 
oraz pełnoletnie dziecko. 

 Partner życiowy to osoba nie będąca w formalnym 
związku małżeńskim, pozostająca z ubezpieczonym – 
również nie będącym w formalnym związku małżeńskim 
– we wspólnym pożyciu; partner życiowy nie może być 
spokrewniony z ubezpieczonym.

 Skróciliśmy minimalny czas pobytu w szpitalu 
– świadczenie otrzymają Państwo już za 2 dni pobytu 
spowodowanego chorobą, zawałem serca lub 
krwotokiem śródmózgowym (skrócenie to dotyczy 
także Karty aptecznej), lub za 1 dzień pobytu 
spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem lub 
wypadkiem komunikacyjnym.

 Skracamy do 10 dni minimalny okres pobytu 
w szpitalu, po którym przysługuje świadczenie 
za rekonwalescencję.

 Dodaliśmy nowe ubezpieczenie leczenie specjalistyczne.

 Rozszerzenie ochrony o świadczenia związane 
z chorobą nowotworową.

 Odpowiadamy za zdarzenia spowodowane 
profesjonalnym uprawianiem sportu lub 
rekreacyjnym uprawianiem sportów walki, 
motorowych, motorowodnych i lotniczych, wspinaczki 
wysokogórskiej i skałkowej, speleologii, nurkowania ze 
specjalistycznym sprzętem umożliwiającym oddychanie 
pod wodą, skoków do wody i na linie.

 Możliwość przystąpienia do Klubu PZU Pomoc w Życiu 
i skorzystania z promocji oraz rabatów na produkty 
naszych partnerów.

 Mogą Państwo skorzystać ze zniżki 10% 
na ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne  
w PZU SA dla członków Klubu PZU Pomoc w Życiu.

 Do wyboru 8 wariantów ochrony ubezpieczeniowej.

Karencje
Karencje nie obowiązują osób, które przystąpią do programu 
kontynuacji ubezpieczenia i zachowają ciągłość składki. 

W Pakiecie Wsparcie na Wypadek nowotworu obowiązują 
pełne okresy karencji. 

Zakres ubezpieczenia podstawowego wraz z ubezpieczeniem 
Opieka Medyczna Standard dla byłych funkcjonariuszy  
i pracowników Policji – Policja 4.0 – Emeryt 

ZAKRES UBEZPIECZENIA WARIANT 1 WARIANT 2 WARIANT 3 WARIANT 4 WARIANT 5 WARIANT 6 WARIANT 7 WARIANT 8

Świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego spowodowanej*:

• wypadkiem komunikacyjnym 84 100 zł 96 100 zł 108 100 zł 120 100 zł 132 100 zł 144 100 zł 156 100 zł 168 100 zł

• nieszczęśliwym wypadkiem 56 100 zł 64 100 zł 72 100 zł 80 100 zł 88 100 zł 96 100 zł 104 100 zł 112 100 zł

• zawałem serca lub krwotokiem 
śródmózgowym 56 100 zł 64 100 zł 72 100 zł 80 100 zł 88 100 zł 96 100 zł 104 100 zł 112 100 zł

Śmierć ubezpieczonego 21 100 zł 24 100 zł 27 100 zł 30 100 zł 33 100 zł 36 100 zł 39 100 zł 42 100 zł

Świadczenia dla dziecka  
– osierocenie 2 800 zł 3 200 zł 3 600 zł 4 000 zł 4 400 zł 4 800 zł 5 200 zł 5 600 zł

Świadczenia z tytułu śmierci współubezpieczonych*:

• śmierć małżonka spowodowana 
nieszczęśliwym wypadkiem 17 500 zł 20 000 zł 22 500 zł 25 000 zł 27 500 zł 30 000 zł 32 500 zł 35 000 zł

• śmierć małżonka 7 000 zł 8 000 zł 9 000 zł 10 000 zł 11 000 zł 12 000 zł 13 000 zł 14 000 zł

• śmierć dziecka 2 100 zł 2 400 zł 2 700 zł 3 000 zł 3 300 zł 3 600 zł 3 900 zł 4 200 zł

• śmierć rodziców 1 400 zł 1 600 zł 1 800 zł 2 000 zł 2 200 zł 2 400 zł 2 600 zł 2 800 zł
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ZAKRES UBEZPIECZENIA WARIANT 1 WARIANT 2 WARIANT 3 WARIANT 4 WARIANT 5 WARIANT 6 WARIANT 7 WARIANT 8

• śmierć rodziców małżonka 1 400 zł 1 600 zł 1 800 zł 2 000 zł 2 200 zł 2 400 zł 2 600 zł 2 800 zł

Urodzenie:

• urodzenie dziecka 700 zł 800 zł 900 zł 1 000 zł 1 100 zł 1 200 zł 1 300 zł 1 400 zł

• urodzenie martwego dziecka 1 400 zł 1 600 zł 1 800 zł 2 000 zł 2 200 zł 2 400 zł 2 600 zł 2 800 zł

Świadczenia zdrowotne:

• trwały uszczerbek na zdrowiu 
spowodowany nieszczęśliwym
wypadkiem – 100%

28 000 zł 32 000 zł 36 000 zł 40 000 zł 44 000 zł 48 000 zł 52 000 zł 56 000 zł

• trwały uszczerbek na zdrowiu 
spowodowany nieszczęśliwym
wypadkiem – 1%

280 zł 320 zł 360 zł 400 zł 440 zł 480 zł 520 zł 560 zł

• trwały uszczerbek na zdrowiu 
spowodowany zawałem serca lub 
krwotokiem śródmózgowym – 100%

28 000 zł 32 000 zł 36 000 zł 40 000 zł 44 000 zł 48 000 zł 52 000 zł 56 000 zł

• trwały uszczerbek na zdrowiu 
spowodowany zawałem serca lub 
krwotokiem śródmózgowym – 1%

280 zł 320 zł 360 zł 400 zł 440 zł 480 zł 520 zł 560 zł

• wystąpienie ciężkiej choroby 
ubezpieczonego (22 jednostki 
chorobowe)

3 500 zł 4 000 zł 4 500 zł 5 000 zł 5 500 zł 6 000 zł 6 500 zł 7 000 zł

• operacja chirurgiczna ubezpieczonego:

• I klasa (100% sumy ubezpieczenia) 7 000 zł 8 000 zł 9 000 zł 10 000 zł 11 000 zł 12 000 zł 13 000 zł 14 000 zł

• II klasa (50% sumy ubezpieczenia) 3 500 zł 4 000 zł 4 500 zł 5 000 zł 5 500 zł 6 000 zł 6 500 zł 7 000 zł

• III klasa (30% sumy ubezpieczenia) 2 100 zł 2 400 zł 2 700 zł 3 000 zł 3 300 zł 3 600 zł 3 900 zł 4 200 zł

• IV klasa (10% sumy ubezpieczenia) 700 zł 800 zł 900 zł 1 000 zł 1 100 zł 1 200 zł 1 300 zł 1 400 zł

• V klasa (5% sumy ubezpieczenia) 350 zł 400 zł 450 zł 500 zł 550 zł 600 zł 650 zł 700 zł

• leczenie szpitalne - pobyt w szpitalu spowodowany*:

• wypadkiem komunikacyjnym (za 
pierwsze 14 dni pierwszego pobytu) 140 zł 160 zł 180 zł 200 zł 220 zł 240 zł 260 zł 280 zł

• zawałem serca lub krwotokiem 
śródmózgowym (za pierwsze 14 dni 
pierwszego pobytu)

140 zł 160 zł 180 zł 200 zł 220 zł 240 zł 260 zł 280 zł

• nieszczęśliwym wypadkiem 
(za pierwsze 14 dni pierwszego 
pobytu)

70 zł 80 zł 90 zł 100 zł 110 zł 120 zł 130 zł 140 zł

• chorobą 35 zł 40 zł 45 zł 50 zł 55 zł 60 zł 65 zł 70 zł

• nieszczęśliwym wypadkiem 
(od 15. dnia pierwszego pobytu) 35 zł 40 zł 45 zł 50 zł 55 zł 60 zł 65 zł 70 zł

• pobyt na Oddziale Anestezjologii 
i Intensywnej Terapii – jednorazowe 
świadczenie

350 zł 400 zł 450 zł 500 zł 550 zł 600 zł 650 zł 700 zł

• rekonwalescencja – za każdy dzień 
zwolnienia lekarskiego 
(maksymalnie za 30 dni po minimum 
14-dniowym pobycie w szpitalu)

17,50 zł 20 zł 22,50 zł 25 zł 27,50 zł 30 zł 32,50 zł 35 zł

• leczenie szpitalne poza terytorium 
Polski tak tak tak tak tak tak tak tak

• karta apteczna – prawo do odbioru 
w aptece produktów o wartości: 300 zł 300 zł 300 zł 300 zł 300 zł 300 zł 300 zł 300 zł

• leczenie specjalistyczne (ablacja, 
chemioterapia albo radioterapia 
bądź radioterapia Gamma Knife lub 
Cyber Knife, dializoterapia, terapia 
interferonowa, terapia radiojodem 
nienowotworowych chorób tarczycy, 
wszczepienie kardiowertera-
defibrylatora, wszczepienie 
stymulatora resynchronizującego, 
wszczepienie stymulatora 
(rozrusznika) serca)

2 100 zł 2 400 zł 2 700 zł 3 000 zł 3 300 zł 3 600 zł 3 900 zł 4 200 zł
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ZAKRES UBEZPIECZENIA WARIANT 1 WARIANT 2 WARIANT 3 WARIANT 4 WARIANT 5 WARIANT 6 WARIANT 7 WARIANT 8

Pakiet Wsparcie na Wypadek nowotworu

• wystąpienie ciężkiej choroby 
ubezpieczonego (17 jednostek 
chorobowych)

1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł

• zdiagnozowanie nowotworu złośliwego:

• do 45. roku życia 41 000 zł 41 000 zł 41 000 zł 41 000 zł 41 000 zł 41 000 zł 41 000 zł 41 000 zł

• 46–55. roku życia 17 000 zł 17 000 zł 17 000 zł 17 000 zł 17 000 zł 17 000 zł 17 000 zł 17 000 zł

• 56–70. roku życia  5 000 zł  5 000 zł  5 000 zł  5 000 zł  5 000 zł  5 000 zł  5 000 zł  5 000 zł

• zdiagnozowanie nowotworu 
złośliwego we wczesnym stadium 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł

• leczenie specjalistyczne 
(ablacja, dializoterapia, terapia 
interferonowa, terapia radiojodem 
nienowotworowych chorób tarczycy, 
wszczepienie kardiowertera-
defibrylatora, wszczepienie 
stymulatora resynchronizującego, 
wszczepienie stymulatora 
(rozrusznika) serca)

1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł

• specjalistyczne leczenie: 
chemioterapia, radioterapia, 
radioterapia Gamma Knife lub Cyber 
Knife

6 000 zł 6 000 zł 6 000 zł 6 000 zł 6 000 zł 6 000 zł 6 000 zł 6 000 zł

Opieka Medyczna Standard tak tak tak tak tak tak tak tak

Prawo do indywidualnej kontynuacji 
ubezpieczenia

Gwarancja 
kontynuacji 

typ A

Gwarancja 
kontynuacji 

typ A

Gwarancja 
kontynuacji 

typ A

Gwarancja 
kontynuacji 

typ A

Gwarancja 
kontynuacji 

typ A

Gwarancja 
kontynuacji 

typ A

Gwarancja 
kontynuacji 

typ A

Gwarancja 
kontynuacji 

typ A

SKŁADKA MIESIĘCZNA 91,40 zł 98,20 zł 105,20 zł 112 zł 119 zł 126 zł 132,70 zł 139,80 zł

 Pakiet Wsparcie na wypadek nowotworu

Zakres ubezpieczenia:

• Katalog Ciężkich chorób: anemia aplastyczna, bąblowiec 
mózgu, chirurgiczne leczenie choroby niedokrwiennej serca 
(by-pass), choroba Creutzfeldta-Jakoba, kleszczowe zapalenie 
mózgu, nowotwór złośliwy, przewlekła niewydolność nerek, 
ropień mózgu, sepsa (posocznica), tężec, udar mózgu z 
trwałym ubytkiem neurologicznym, wścieklizna, zakażenie 
wirusem HIV spowodowane transfuzją, zakażenie wirusem HIV 
zawodowe, zator tętnicy płucnej, zawał serca, zgorzel gazowa 

• Nowotwór we wczesnym stadium, tzw. in situ.

• Zakres leczenia specjalistycznego choroby nowotworowej:
chemioterapia, radioterapia, radioterapia Gamma Knife 
lub CyberKnife 

• Zakres leczenia specjalistycznego: ablacja, dializoterapia,
terapia interferonowa, terapia radiojodem nienowotworowych 
chorób tarczycy, wszczepienie kardiowertera-defibrylatora, 
wszczepienie stymulatora resynchronizującego, wszczepienie 
stymulatora serca (rozrusznika) 

Korzyści z pakietu

  Szersze zabezpieczenie finansowe na wypadek 
nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

  W razie zdiagnozowania nowotworu złośliwego 
ubezpieczony otrzyma środki, które może 
przeznaczyć na dowolny cel, np. na dodatkowe 
konsultacje lekarskie czy nierefundowaną terapię 
farmakologiczną.

  Wypłacamy świadczenie nie tylko za zdiagnozowanie 
nowotworu, lecz także m.in. za chemioterapię 
albo radioterapię (zgodnie z OWU i postanowieniami 
dodatkowymi).

 Zapewniamy również wsparcie finansowe w razie 
diagnozy nowotworu złośliwego we wczesnym 
stadium, tzw. in situ (na podstawie postanowień 
dodatkowych).

Karencje w Pakiecie Wsparcie na wypadek nowotworu

Obowiązujące okresy karencji: 
• 90 dni: zdiagnozowanie nowotworu złośliwego, 

zdiagnozowanie nowotworu złośliwego we wczesnym stadium, 
wystąpienie ciężkiej choroby, leczenie specjalistyczne. 

•  6 miesięcy: śmierć ubezpieczonego (świadczenie dotyczące 
tylko Pakietu Onkologicznego w wysokości 100 zł).
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Zakres programu opieki medycznej dla byłych funkcjonariuszy 
i pracowników Policji – Policja 4.0 – Emeryt

ZAKRES ŚWIADCZEŃ W UBEZPIECZENIU 
ZDROWOTNYM STANDARD KOMFORT KOMFORT PLUS OPTIMUM

Opieka podstawowa: lekarz rodzinny, 
internista, pediatra nie tak tak tak

Opieka specjalistyczna  
Dostęp do lekarzy specjalistów 

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

1) ginekolog
2) chirurg ogólny
3) ortopeda
4) okulista
5) kardiolog
6) pulmonolog
7) dermatolog
8) otolaryngolog
9) neurolog
10) urolog
11) reumatolog
12) alergolog
13) gastrolog
14) diabetolog
15) endokrynolog
16) nefrolog
17)  chirurg onkolog
18) anestezjolog
19) audiolog
20) hematolog
21) hepatolog
22) onkolog

1) ginekolog
2) chirurg ogólny
3) ortopeda
4) okulista
5) kardiolog
6) pulmonolog
7) dermatolog
8) otolaryngolog
9) neurolog
10) urolog
11) reumatolog
12) alergolog
13) gastrolog
14) diabetolog
15) endokrynolog
16) nefrolog
17)  chirurg onkolog
18) anestezjolog
19) audiolog
20) hematolog
21) hepatolog
22) onkolog
23)  lekarz chorób 

zakaźnych
24) neurochirurg
25) wenerolog
26) radiolog

1) ginekolog
2) chirurg ogólny
3) ortopeda
4) okulista
5) kardiolog
6) pulmonolog
7) dermatolog
8) otolaryngolog
9) neurolog
10) urolog
11) reumatolog
12) alergolog
13) gastrolog
14) diabetolog
15) endokrynolog
16) nefrolog
17)  chirurg onkolog
18) anestezjolog
19) audiolog
20) hematolog
21) hepatolog
22) onkolog
23)  lekarz chorób 

zakaźnych
24) neurochirurg
25) wenerolog
26) radiolog
27)  chirurg 

naczyniowy
28) traumatolog
29) proktolog
30)  lekarz specjalista 

rehabilitacji

Opieka specjalistyczna psychiatry 
i psychologa brak

 Nowość!
psychiatra,psycholog

 – 4 wizyty w roku,

 Nowość!
psychiatra,psycholog

– 4 wizyty w roku,

 psychiatra,psycholog
– 4 wizyty w roku,

Podstawowe testy diagnostyczne 
(zgodnie z OWU)

tak 
(zakres ograniczony) tak tak tak

Specjalistyczne testy diagnostyczne 
(zgodnie z OWU) rabat 15% rabat 15% tak tak

Zabiegi ambulatoryjne (zgodnie z OWU) 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 

(bezpłatnie 
30 zabiegów w roku)

Szczepienia (zgodnie z OWU) brak
grypa, 

anatoksyna przeciw 
tężcowi

grypa, 
anatoksyna przeciw 

tężcowi

grypa, 
anatoksyna przeciw 
tężcowi, WZW typ A, 

WZW typ B

Prowadzenie ciąży (zgodnie z OWU)
Prowadzenie ciąży fizjologicznej obejmuje opiekę lekarza ginekologa, konieczne konsultacje 
i niezbędne badania diagnostyczne oraz czynne poradnictwo w zakresie fizjologii przebiegu 
ciąży i porodu

Infolinia 24h tak tak tak tak
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ZAKRES ŚWIADCZEŃ W UBEZPIECZENIU 
ZDROWOTNYM STANDARD KOMFORT KOMFORT PLUS OPTIMUM

Przegląd stomatologiczny raz w roku tak tak tak tak

Stomatologia zachowawcza – rabat 20% 20% 20% 20%

Refundacja kosztów usług medycznych:
• zwrot wydanych środków wg cennika PZU
• dotyczy usług bezpłatnych zgodnie 

z wybranym zakresem

tak – wg cennika (dostępny w portalu www.policja.pga.pl):
• częściowy zwrot kosztów świadczeń zdrowotnych – w ramach posiadanego pakietu 

medycznego realizowanych 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 rabatowane

DOPŁATA ZA PAKIET INDYWIDUALNY
składka w zakresie 

wariantu 
podstawowego

23,40 zł 45,70 zł 76,60 zł

DOPŁATA ZA PAKIET PARTNERSKI 12,75 zł 59,55 zł 104,15 zł 165,95 zł

DOPŁATA ZA PAKIET RODZINNY 25,50 zł 95,70 zł 162,60 zł 255,30 zł

Klub PZU Pomoc w Życiu

Klub PZU Pomoc w Życiu to program lojalnościowy 
dla klientów PZU Życie objętych ubezpieczeniem na życie 
w ramach polisy grupowej.

Każdy członek klubu otrzymuje bezpłatną  
kartę klubowicza (w postaci elektronicznego 
numeru).

Klub to wiele przywilejów – usługi Twój Asystent PZU 
Pomoc przydatne w różnych sytuacjach życiowych, dostęp 
do ciekawych ofert specjalnych oraz program rabatowy 
realizowany z udziałem partnerów PZU. 

Z kartą klubowicza możesz kupić w dobrej cenie 
w wielu punktach handlowo-usługowych i sklepach 
internetowych:
•  części motoryzacyjne, usługi związane z użytkowaniem 

i eksploatacją samochodu lub motocykla,
•  usługi pomocne w codziennych pracach domowych, 

przy awarii, drobnych naprawach lub remoncie,
•  usługi związane z wypoczynkiem i podróżowaniem,
•  usługi dla zdrowia i urody.

Oferty specjalne (terminowe)

Upusty w salonach Vision Express
20% zniżki przy zakupie kompletnej  
pary okularów oraz na akcesoria okularowe, a do 
tego badanie wzroku za 1 zł. Pomyśl o poprawie 
swojego wzroku i zapoznaj się z pozostałymi 
ofertami sklepu Vision Express.

Aktualne oferty i rabaty: www.klubpzupomoc.pl.

Do klubu można przystąpić na 3 sposoby:

podpisując deklarację wydrukowaną,

 wypełniając formularz elektroniczny 
na klubpzupomoc.pzu.pl,

 dzwoniąc pod numer infolinii 801 102 102, a następnie 
wybierając 5 i 2 (opłata zgodna z taryfą operatora).

Oferta Klubu PZU Pomoc w Życiu specjalnie 
dla funkcjonariuszy i pracowników policji. 
Dodatkowa zniżka 10% na ubezpieczenia PZU:

OC, AC, NNW

mieszkania lub domu

Zniżki nie łączą się z ofertami promocyjnymi 
ubezpieczyciela.

Aby otrzymać numer karty klubowicza, prosimy o kontakt 
z infolinią dzwoniąc pod numer 801 102 102, a następnie 
wybierając 5 i 2 (opłata zgodna z taryfą operatora).



Kontakt

Jeśli mają Państwo pytania lub wątpliwości, prosimy 
o kontakt z jednostkami, które prowadzą obsługę
Państwa kontynuowanego ubezpieczenia:

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów 
Zarząd Wojewódzki w Rzeszowie

Mieczysław Klimek 
tel.:47 821 24 95
k.: 600 439 509
e-mail: son1234@tlen.pl

lub

PGA Sp. z o.o.
tel.:22 398 69 76 lub 22 398 69 86 
e-mail: biuro@pga.pl
strona: policja.pga.pl

Ogólne warunki ubezpieczenia (OWU) znajdą Państwo 
na przygotowanej dla Państwa stronie:
policja.pga.pl lub nszzprzeszow.pl

Zmiana danych osobowo-adresowych zawartych  
w deklaracji  

Wszelkie zmiany danych dotyczące wariantu ubezpieczenia, 
nazwiska, adresu do korespondencji oraz wskazania osób 
uposażonych wymagają formy pisemnej w postaci 
wypełnionej deklaracji przekazanej pocztą na adres: 

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów
Zarząd Wojewódzki w Rzeszowie
Ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 30
35-036 Rzeszów

lub

PGA Sp. z o.o.
ul. Naukowa 41A,
02-463 Warszawa

Zakładem ubezpieczeń jest PZU Życie SA. Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma 
charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczeń, w tym definicje zdarzeń objętych 
ochroną, zakresu odpowiedzialności, wyłączeń i ograniczeń odpowiedzialności zawarte są w aktualnych ogólnych 
warunkach ubezpieczeń, dostępnych u naszych agentów i na stronie pzu.pl. Jeśli chcą Państwo zawrzeć umowę,  
prosimy o kontakt z przedstawicielem PZU Życie SA.

801 102 102   pzu.pl
Opłata zgodna z taryfą operatora




