
1 Pakiet Optymalny Plus

Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego ** brak 100 000 zł

Usługi medyczne związane z leczeniem następstw nieszczęśliwego wypadku na drodze brak zgodnie z OWU

- za pierwsze 14 dni pobytu
- za kolejne dni pobytu, od 15 dnia do 90 dnia

Leczenie szpitalne spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem ***

brak

25 zł
50 zł

Składka miesięczna dla ubezpieczonego 9,50 zł

- PAKIET SENIOR VIP

72 zł

GSU Assistance - KOMFORT

Zgon ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku**

Trwałe inwalidztwo w wyniku nieszczęśliwego wypadku

Pomoc Medyczna - lekarskie wizyty domowe, rehabilitacja, spłata rachunków przy dłuższej hospitalizacji

Pomoc w domu - naprawa sprzętu RTV/AGD/IT, usuwanie awarii i usterek przez specjalistów

Bezpieczna tożsamość - organizacja pomocy w przypadku utraty dokumentów za granicą RP

Teleprawnik VIP - dostęp do 12 konsultacji prawnych i 2 usług Concierge

Telekonsultacje Medyczne - e-konsultacje medyczne: internista, lekarz rodzinny, Portal pacjenta on-line

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak

100 000 zł

według tabeli w załączeniu

według tabeli w załączeniu

według tabeli w załączeniu

według tabeli w załączeniu

według tabeli w załączeniu

według tabeli w załączeniu

16 złSkładka miesięczna dla ubezpieczonego

MATERIAŁ REKLAMOWY nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 kodeksu cywilnego. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu ubezpieczenia, wyłączeń i ograniczeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

101,50 złŁączna składka miesięczna dla ubezpieczonego

*kwota świadczenia jest skumulowaną wysokością świadczeń wynikających z OWU wypłacanych w przypadku zajścia danego zdarzenia ** świadczenie wypłacane niezależnie od świadczeń z tytułu zgonu wymienionych w pierwszej części tabeli
*** obejmuje pobyt w szpitalu na terytorium kraju należącego  do Unii Europejskiej lub na terytorium Australii, Islandii, Japonii, Kanady, Monako, Norwegii, Nowej Zelandii, Stanów Zjedonoczych Ameryki, Szwajcarii, Watykanu i Wielkiej Brytanii

1. Świadczenie realizowane przez PZU Życie S.A. 2. Świadczenie realizowane przez Europ Assistance Polska Sp. z o.o. 3. Świadczenie realizowane przez PZU S.A.

OC w życiu prywatnym

chroni przed finansowymi konsekwencjami zdarzeń, których skutkiem są szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone osobom trzecim brak  do 100 000 zł

Składka miesięczna dla ubezpieczonego 4,00 zł

3



Limit na zdarzenie 
w roku ubezpieczeniowymRodzaj świadczenia

Limit na zdarzenie 
w roku ubezpieczeniowymRodzaj świadczenia

Druga opinia lekarska krajowa 1 raz / 5 000 zł

Konsultacja specjalisty z ośrodka 
refencyjnego (jako uzupełnienie Drugiej 

1 raz / 500 zł

Transport medyczny do lub z placówki 
medycznej

1 raz / 2 000 zł

Organizacja hotelu w sytuacji gdy 
Uprawniony korzysta z wizyty 

1 raz / 1 000 zł

Dowóz leków 2 raz /  250 zł

Utrata dokumentów 
w następstwie 

kradzieży, kradzieży 
z włamaniem lub 

rozboju

Pomoc w zastrzeganiu wszystkich 
posiadanych kart płatniczych 

i kredytowych

Limit na zdarzenie 
w roku ubezpieczeniowym

Bez limitu

Asysta w przypadku zagubienia 
dokumentów i kart płatniczych podczas 

podróży zagranicznej
Bez limitu

Pomoc w uzyskaniu dokumentów 
zastępczych za granicą

Bez limitu

Organizacja i pokrycie kosztów biletu 
powrotnego do kraju

1 raz / 2 500 PLN

Organizacja i pokrycie kosztów noclegu 1 raz / 2 000 PLN

Rodzaj świadczenia
Sytuacja, w jakiej

przysługuje świadczenie

Bez limitu
Pomoc w zgłoszeniu faktu zagubienia 

w najbliższym komisariacie 
Policji/Ambasadzie

Organizacja hotelu w sytuacji gdy 
Uprawniony korzysta z wizyty 

1 raz / 1 000 zł

Dowóz leków 2 raz /  250 zł

Zwrot kosztów poniesionych na 
wyrobienie duplikatu dokumentów

1 raz / 300 PLN

Pokrycie, zwrot kosztów transportu do Ambasady 
(w przypadku, jeżeli w miejscu przebywania 

Ubezpieczonego nie znajduje się 
Ambasada lub Konsulat)

1 raz / 500 PLN

Organizacja hotelu w sytuacji gdy 
Uprawniony korzysta z wizyty 

1 raz / 1 000 zł

Dowóz leków 2 raz /  250 zł

Pomoc w wypełnieniu wniosków o 
wydanie nowych dokumentów

1 raz

Pomoc w wypełnianiu wniosku 
o uzyskanie raportu w BIK

1 raz

Utrata dokumentów w 
następstwie kradzieży, 

kradzieży z 
włamaniem lub 

rozboju za granicą, 
uniemożliwiającej 

powrót do kraju (tylko 
Europa, bez RP)

Utrata dokumentów 
w następstwie 

kradzieży, kradzieży 
z włamaniem lub 

rozboju po zgłoszeniu 
tego faktu na policji

BEZPIECZNA TOŻSAMOŚĆPOMOC MEDYCZNA

Konsultacja specjalisty z ośrodka 1 raz / 500 zł

Transport medyczny do lub z placówki 1 raz / 2 000 zł

Organizacja hotelu w sytuacji gdy 
Uprawniony korzysta z wizyty 

1 raz / 1 000 zł

Dowóz leków 2 raz /  250 zł

Uszkodzenie ciała lub 
rozstrój zdrowia 
Ubezpieczonego 

w wyniku nagłego 
zachorowania lub 
nieszczęśliwego 

wypadku na terenie RP

Wizyta lekarza 500 PLN / 5 razy

Dostawa podstawowych artykułów 
spożywczych

500 PLN / 2 razy

Transport medyczny
1 500 PLN

(łącznie na wszystkie 
transporty) / 2 razy

Pomoc domowa po hospitalizacji 48h / 2 razy

Opieka pielęgniarska po hospitalizacji 48h / 2 razy

Limit na zdarzenie 
w roku ubezpieczeniowymRodzaj świadczenia

Zdarzenia 
ubezpieczonego

500 PLN / 2 razyWizyta pielęgniarki

Organizacja hotelu w sytuacji gdy 
Uprawniony korzysta z wizyty 

1 raz / 1 000 zł

Dowóz leków 2 raz /  250 zł

Opieka nad osobami niesamodzielnymi 48h / 2 razy

Opieka nad zwierzętami domowymi 
(psami i kotami)

500 PLN / 2 razy
W przypadku 
hospitalizacji 

Ubezpieczonego 
na skutek 

nieszczęśliwego 
wypadku lub nagłego 

zachorowania na 
terytorium RP

Organizacja hotelu w sytuacji gdy 
Uprawniony korzysta z wizyty 

1 raz / 1 000 zł

Dowóz leków 2 raz /  250 zł

Pomoc psychologa 1 000 PLN / 1 raz

Rehabilitacja 800 PLN / 1 raz

Organizacja hotelu w sytuacji gdy 
Uprawniony korzysta z wizyty 

1 raz / 1 000 zł

Dowóz leków 2 raz /  250 zł

Refundacja leków po hospitalizacji 500 PLN / 1 raz

Dostarczenie sprzętu rehabilitacyjnego 1 000 PLN / 1 raz

Organizacja hotelu w sytuacji gdy 
Uprawniony korzysta z wizyty 

1 raz / 1 000 złSpłata rachunków podstawowych (gaz, 
prąd, internet, czynsz) 3 m-ce po 1 000 PLN

Serwis Tele-Maluch Bez limitu

Telefoniczna konsultacja lekarska Bez limitu

Druga opinia lekarska Bez limitu

Infolinia medyczna Bez limitu

Na życzenie 
Ubezpieczonego

TRWAŁE INWALIDZTWO SPOWODOWANE NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

Druga opinia lekarska krajowa 1 raz / 5 000 zł

Konsultacja specjalisty z ośrodka refencyjnego (jako uzupełnienie 1 raz / 500 zł

Transport medyczny do lub z placówki medycznej 1 raz / 2 000 zł

Organizacja hotelu w sytuacji gdy Uprawniony korzysta z wizyty 
u lekarza konsultanta z ośrodka referencyjnego, który wystawiał 

1 raz / 1 000 zł

Dowóz leków 2 raz /  250 zł

Całkowita utrata kończyny górnej w obrębie barku lub ramienia

Wysokość świadczenia

80 000  PLN

Infolinia prawna Bez limitu

Organizacja usług transportowych Organizacja

Organizacja uroczystości pogrzebowej zgodnie z wybranym rodzajem 
ceremonii (świeckim lub wyznaniowym)

Organizacja

Organizacja przycięcia pożegnalnego po pogrzebie Organizacja

Rodzaj trwałego uszczerbku na zdrowiu

1 x OrganizacjaOrganizacja zakupu trumny lub urny

Organizacja hotelu w sytuacji gdy Uprawniony korzysta z wizyty 
u lekarza konsultanta z ośrodka referencyjnego, który wystawiał 

1 raz / 1 000 zł

Dowóz leków 2 raz /  250 zł

Pomoc w zajęciu się mieniem Ubezpieczonego Organizacja

Pomoc w organizacji opieki nad grobem zmarłego Organizacja

Konsultacja specjalisty z ośrodka refencyjnego (jako uzupełnienie 1 raz / 500 zł

Transport medyczny do lub z placówki medycznej 1 raz / 2 000 zł

Organizacja hotelu w sytuacji gdy Uprawniony korzysta z wizyty 
u lekarza konsultanta z ośrodka referencyjnego, który wystawiał 

1 raz / 1 000 zł

Dowóz leków 2 raz /  250 zł

Całkowita utrata dłoni 50 000  PLN

Całkowita utrata palców II, III, IV, V ręki 7 000 PLN za każdy palec

Całkowita utrata kciuka 22 000  PLN

Całkowita utrata kończyny dolnej w obrębie stawu biodrowego lub 
kości udowej

75 000 PLN

60 000  PLNCałkowita utrata kończyny górnej w obrębie łokcia lub przedramienia

Organizacja hotelu w sytuacji gdy Uprawniony korzysta z wizyty 
u lekarza konsultanta z ośrodka referencyjnego, który wystawiał 

1 raz / 1 000 zł

Dowóz leków 2 raz /  250 zł

Całkowita utrata kończyny dolnej w obrębie stawu kolanowego, 
podudzia lub stawów skokowych

60 000 PLN

Całkowita utrata stopy 40 000 PLN

Druga opinia lekarska krajowa 1 raz / 5 000 zł

Konsultacja specjalisty z ośrodka refencyjnego (jako uzupełnienie 1 raz / 500 zł

Transport medyczny do lub z placówki medycznej 1 raz / 2 000 zł

Organizacja hotelu w sytuacji gdy Uprawniony korzysta z wizyty 
u lekarza konsultanta z ośrodka referencyjnego, który wystawiał 

1 raz / 1 000 zł

Dowóz leków 2 raz /  250 zł

Całkowita utrata palców stopy II, III, IV, V 4 000  PLN za każdy palec

Infolinia prawna Bez limitu

Organizacja usług transportowych Organizacja

Organizacja uroczystości pogrzebowej zgodnie z wybranym rodzajem 
ceremonii (świeckim lub wyznaniowym)

Organizacja

Organizacja przycięcia pożegnalnego po pogrzebie Organizacja

1 x OrganizacjaOrganizacja zakupu trumny lub urny

Organizacja hotelu w sytuacji gdy Uprawniony korzysta z wizyty 
u lekarza konsultanta z ośrodka referencyjnego, który wystawiał 

1 raz / 1 000 zł

Dowóz leków 2 raz /  250 zł

Pomoc w zajęciu się mieniem Ubezpieczonego Organizacja

Pomoc w organizacji opieki nad grobem zmarłego 20 000 PLN

Konsultacja specjalisty z ośrodka refencyjnego (jako uzupełnienie 1 raz / 500 zł

Transport medyczny do lub z placówki medycznej 1 raz / 2 000 zł

Organizacja hotelu w sytuacji gdy Uprawniony korzysta z wizyty 
u lekarza konsultanta z ośrodka referencyjnego, który wystawiał 

1 raz / 1 000 zł

Dowóz leków 2 raz /  250 zł

Całkowita utrata wzroku w jednym oku 50 000 PLN

Całkowita utrata wzroku w obu oczach 100 000 PLN

Całkowita utrata słuchu w jednym uchu 30 000 PLN

Całkowita utrata słuchu w obu uszach 50 000 PLN

15 000 PLNCałkowita utrata palucha

Organizacja hotelu w sytuacji gdy Uprawniony korzysta z wizyty 
u lekarza konsultanta z ośrodka referencyjnego, który wystawiał 

1 raz / 1 000 zł

Dowóz leków

Całkowita utrata małżowiny usznej 15 000 PLN

Całkowita utrata nosa

Organizacja hotelu w sytuacji gdy Uprawniony korzysta z wizyty 
u lekarza konsultanta z ośrodka referencyjnego, który wystawiał 

1 raz / 1 000 zł

Dowóz leków 2 raz /  250 zł

Pomoc w zajęciu się mieniem Ubezpieczonego Organizacja

Pomoc w organizacji opieki nad grobem zmarłego Organizacja

Organizacja hotelu w sytuacji gdy Uprawniony korzysta z wizyty 
u lekarza konsultanta z ośrodka referencyjnego, który wystawiał 

1 raz / 1 000 zł

Dowóz leków 2 raz /  250 zł

Całkowita utrata zębów stałych
2 000 PLN za każdy ząb, 

maksymalnie 20 000 PLN

Całkowita utrata śledziony 20 000 PLN

Druga opinia lekarska krajowa 1 raz / 5 000 zł

Konsultacja specjalisty z ośrodka refencyjnego (jako uzupełnienie 1 raz / 500 zł

Transport medyczny do lub z placówki medycznej 1 raz / 2 000 zł

Organizacja hotelu w sytuacji gdy Uprawniony korzysta z wizyty 
u lekarza konsultanta z ośrodka referencyjnego, który wystawiał 

1 raz / 1 000 zł

Dowóz leków 2 raz /  250 zł

Całkowita utrata jednej nerki 35 000 PLN

Infolinia prawna Bez limitu

Organizacja usług transportowych Organizacja

Organizacja uroczystości pogrzebowej zgodnie z wybranym rodzajem 
ceremonii (świeckim lub wyznaniowym)

Organizacja

Organizacja przycięcia pożegnalnego po pogrzebie Organizacja

1 x OrganizacjaOrganizacja zakupu trumny lub urny

Organizacja hotelu w sytuacji gdy Uprawniony korzysta z wizyty 
u lekarza konsultanta z ośrodka referencyjnego, który wystawiał 

1 raz / 1 000 zł

Dowóz leków 2 raz /  250 zł

Pomoc w zajęciu się mieniem Ubezpieczonego Organizacja

Pomoc w organizacji opieki nad grobem zmarłego Organizacja

Konsultacja specjalisty z ośrodka refencyjnego (jako uzupełnienie 1 raz / 500 zł

Transport medyczny do lub z placówki medycznej 1 raz / 2 000 zł

Organizacja hotelu w sytuacji gdy Uprawniony korzysta z wizyty 
u lekarza konsultanta z ośrodka referencyjnego, który wystawiał 

1 raz / 1 000 zł

Dowóz leków 2 raz /  250 zł

Całkowita utrata macicy 40 000 PLN

Całkowita utrata jajnika lub jądra 20 000 PLN

Całkowita utrata mowy 100 000 PLN

Porażenie lub niedowład co najmniej dwóch kończyn poniżej 3 stopnia 
w skali Lovette’a

100 000 PLN

75 000 PLNCałkowita utrata obu nerek

Organizacja hotelu w sytuacji gdy Uprawniony korzysta z wizyty 
u lekarza konsultanta z ośrodka referencyjnego, który wystawiał 

1 raz / 1 000 zł

Dowóz leków 2 raz /  250 zł

Zgon ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku 100 000 PLN

Organizacja wizyty u lekarza specjalisty (ortopeda) 1 x 300 PLN

POMOC W DOMU

Druga opinia lekarska krajowa 1 raz / 5 000 zł

Konsultacja specjalisty z ośrodka 

Transport medyczny do lub z placówki 

Organizacja hotelu w sytuacji gdy 

Dowóz leków 2 raz /  250 zł

Uszkodzenie mienia 
w miejscu 

zamieszkania wskutek 
awarii lub zdarzenia 

losowego

Interwencja specjalisty

Limit na zdarzenie 
w roku ubezpieczeniowym

600 PLN / 2 razy

Transport mienia

Transport Ubezpieczonego i jego rodziny

Zakwaterowanie Ubezpieczonego
 i jego rodziny

Interwencja specjalisty AGD/RTV/IT 500 PLN / 2 razy

Świadczenie Assistance
Sytuacja w jakiej 

przysługuje świadczenie

800 PLN / 1 raz
(1 ze świadczeń)

Dozór mienia

Organizacja hotelu w sytuacji gdy 1 raz / 1 000 złInfolinia prawno-podatkowa bez limitu
Na życzenie 

Ubezpieczonego

Awaria sprzętu 
AGD/RTV/IT

500 PLN / 2 razy
(1 ze świadczeń)

TELEPRAWNIK VIP

Centrum Alarmowe  +48 (22) 290 36 46

Informacje prawne realizowane telefonicznie 7 dni w tygodniu 
w godzinach od 9.00 do 21.00 oraz pocztą elektroniczną, pod 

adresem teleprawnik@gsu-assistance.pl, czynną 7 dni w tygodniu, 
24 godziny na dobę

(max. 2 miesięcznie)
12 razy

Usługi CONCIERGE realizowane telefonicznie 7 dni w tygodniu 
w godzinach od 8.00 do 20.00, przyjmowanie zgłoszeń 24h/dobę

2 razy

TELEKONSULTACJE MEDYCZNE

e-konsultacje lekarskie - dostęp do lekarza internisty i rodzinnego bez limitu

Portal pacjenta on-line - nielimitowany dostęp do Konta Pacjenta 
z funkcją umawiania we własnym zakresie konsultacji lekarskich

bez limitu

Health Planner - Mobilny Asystent wspierający pacjenta w zakresie 
zaleceń lekarskich

bez limitu

Infolinia bez limitu

Uszkodzenie ciała lub 
rozstrój zdrowia 
Ubezpieczonego 

w wyniku 
nieszczęśliwego 

wypadku na terenie RP

Organizacja wizyty
u lekarza Specjalisty

500 PLN / 2 razy


