
Opis oferty Grupowego Ubezpieczenia PZU Życie W Razie Wypadku (WRW) 

 

Ubezpieczenie to obejmuje zakresem przede wszystkim zdarzenia związane z: 

- wypadkami komunikacyjnymi (wypadek dotyczący ruchu drogowego, kolejowego, wodnego i powietrznego; ubezpieczenie chroni 

bez względu na to czy ubezpieczony brał udział w wypadku jako pieszy, pasażer, kierujący czy członek załogi pojazdu), 

- nieszczęśliwymi wypadkami w życiu codziennym (np. pożar, utonięcie, porażenie prądem, wybuch gazu), 

- wypadkowymi następstwami uprawiania sportu (szeroko rozumiane formy aktywności fizycznej, np. jogging, jazda na rowerze, gra  

w piłkę, żeglarstwo, narciarstwo). 

 

Składka miesięczna za 1 osobę wynosi 6,50 zł i jest płatna dodatkowo oprócz składki za grupowe ubezpieczenie na życie  

P PLUS. Świadczenia z ubezpieczenia WRW są wypłacane niezależnie od świadczeń z ubezpieczenia grupowego P PLUS. Aby oferta 

mogła wejść w życie, wystarczy że do ubezpieczenia przystąpi 1 osoba. 

 

Poniższa tabela prezentuje zakres oraz poziom proponowanej ochrony ubezpieczeniowej: 

 

Zakres ochrony ubezpieczeniowej / Wysokość składki miesięcznej 
OFERTA WRW 

6,50 zł 
Dodatkowe świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego w wyniku:                 TAK 
- pożaru lub zatrucia tlenkiem węgla, utonięcia, wybuchu gazu, porażenia prądem lub 
uderzenia pioruna, uprawiania sportu            

50 100 zł 

- wypadku komunikacyjnego 50 100 zł 

- wypadku komunikacyjnego przy pracy 100 100 zł 

- wypadku komunikacyjnego w porze nocnej lub z udziałem samochodu ciężarowego 100 100 zł 

- uprawiania niebezpiecznego sportu lub sportu na kółkach 100 100 zł 

- wypadku komunikacyjnego w pracy w porze nocnej lub w pracy z udziałem 
samochodu ciężarowego 

150 100 zł 

- wypadku komunikacyjnego w porze nocnej z udziałem samochodu ciężarowego 150 100 zł 

- amatorskiego uprawiania narciarstwa lub snowboardingu 150 100 zł 

- wypadku komunikacyjnego w pracy z udziałem samochodu ciężarowego w porze 
nocnej  

200 100 zł 

- niezależnie od przyczyny 100 zł 

Dodatkowe świadczenia w przypadku uszkodzenia ciała ubezpieczonego: TAK 

- oparzenia wymagające leczenia szpitalnego (stopień II i III) 10 000 zł 

- trwałe inwalidztwo spowodowane wypadkiem komunikacyjnym, pożarem, 
wybuchem gazu, porażeniem prądem lub uderzeniem pioruna 

Całkowite 10 000 zł; 
Częściowe – 

odpowiedni %  
z 10 000 zł 

- złamanie kości spowodowane amatorskim uprawianiem sportu na kółkach, 
uprawianiem joggingu lub grą w piłkę 

Odpowiedni %  
z 10 000 zł 

Dodatkowe świadczenie z tytułu śmierci małżonka w wyniku wypadku 
komunikacyjnego  

50 000 zł 


