
PRZECZYTAJ                                                              Jastrzębie-Zdrój, dnia 27.04.2015 r. 

Szanowna Pani / Pan 

- do wszystkich emerytowanych funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych  
- do współmałżonków i pełnoletnich dzieci 
 
Śląska Agencja Ubezpieczeń GWARANT Sp. z o.o. wspólnie ze ZW NSZZP w Katowicach, dziękując Państwu 

za dotychczasową współpracę, pragnie poinformować, iż w związku z licznymi sygnałami z Państwa strony oraz zdobytym 
doświadczeniem proponuje na kolejny okres ubezpieczeniowy zmodyfikowany, jeszcze lepszy produkt, ulokowany w dobrze 
znanym zakładzie ubezpieczeń UNIQA TU na Życie S.A.  

Zalety: 
- zwiększona ilość możliwych wariantów ubezpieczenia do wyboru 
- podwyższenie sum ubezpieczenia w wypadku zdarzeń losowych  
- wydłużenie czasu ochrony z tytułu pobytu w szpitalu do aż 210 dni w roku polisowym 
- ochrona z tytułu pobytu w szpitalu we wszystkich krajach świata  
- znacznie poszerzony katalog ciężkich zachorowań 
- brak pojęcia choroby przewlekłej – dotyczy klientów kontynuujących ubezpieczenie  
- jednorazowa wypłata gotówkowa z tytułu ryczałtu na zakup leków 
- pakiet aż 15 usług Assistance – po wypadku lub po nagłym zachorowaniu 
- wypłata świadczeń pieniężnych aż za 538 operacji chirurgicznych 
- jednorazowe świadczenie w przypadku pobytu w sanatorium - do 500 zł 
- dodatkowa wypłata świadczeń za pobyt na OIT/OIOM za każdy dzień, bez limitu dni 
- utrzymanie ryzyka neurastenii w wariancie I - III. 

Dla osób kontynuujących:  wystarczy podpisać oświadczenie zgody na wprowadzone zmiany, w przypadku wyboru wariantu IV należy 
wypełnić całą deklarację przystąpienia i odesłać / dostarczyć  na adres ZW NSZZP w Katowicach do 29 maja w sposób skuteczny. 
Przekazanie w terminie późniejszym będzie skutkować objęciem ochroną ubezpieczeniową bez karencji od miesiąca lipca 

Wszelkich informacji udziela UNIQA, GWARANT oraz ZWNSZZP.  

Na wszystkich beneficjentów czekają zniżki do 20 % na pozostałe prywatne ubezpieczenia za pośrednictwem GWARANTA 

                                                                                 Z poważaniem   
  Śląska Agencja Ubezpieczeń                                                                            
          GWARANT Sp. z o.o.  

 

Program ubezpieczenia BEZPIECZNA PRZYSZŁOŚĆ 

Na podstawie zawartej umowy ubezpieczenia  UNIQA TU na Życie S.A.  udziela ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczonym w oparciu 
o Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie „Bezpieczna Przyszłość” zatwierdzone Uchwałą Zarządu UNIQA TU na Życie 
S.A. z dnia 17 września 2014 r. (zwane dalej OWU) wraz z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczeń Dodatkowych (OWUD): 

Ubezpieczonymi w programie grupowego ubezpieczenia emerytowanych funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych 
oraz ich rodzin mogą być Emerytowani funkcjonariusze i pracownicy cywilni Policji ,Służby Więziennej, Służby Granicznej, 
Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura Ochrony 
Rządu oraz ich współmałżonkowie i pełnoletnie dzieci własne i przysposobione. 

Współmałżonek i dziecko pełnoletnie (ukończone 18 lat) może przystąpić do ubezpieczenia na warunkach identycznych jak 
emerytowani funkcjonariusze i pracownicy cywilni ww. służb. Do ubezpieczenia nie mogą przystąpić współmałżonkowie i oraz 
pełnoletnie dzieci będące rencistami, przebywające na zwolnieniu lekarskim, w szpitalu lub hospicjum oraz mający orzeczoną 
niepełnosprawność 

Terminy i miejsce składania deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia: 
Do 20 każdego miesiąca (ochrona ubezpieczeniowa od 1 dnia następnego miesiąca); nie dotyczy funkcjonariuszy i pracowników 
odchodzących na emeryturę w danym miesiącu wówczas należy złożyć deklaracje do końca danego miesiąca) 

Deklaracje: winny być dostarczone osobiście lub poczta tradycyjną lub elektronicznie w wymaganej jakości w kolorze 
(zwnszzp@interia.pl), przy czym do 30 dni należy dostarczyć oryginał do siedziby ZW NSZZP woj. śląskiego, ul. Lompy 19 
(w przypadku osobistego zgłoszenia piętro II pokój 205). 

Zgłaszanie roszczeń odszkodowawczych (ZW NSZZP w Katowicach nie podejmuje żadnych czynności związanych z likwidacją szkód): 

• Telefonicznie – 42 6666 500, 801 597 597 

• Mailem – centrum.pomocy@uniqa.pl 

• Formularz on line – do wypełnienia na stronie GWARANT----    sau-gwarant.pl 

• Korespondencją poczty tradycyjnej na adres: UNIQA TU na Życie S.A. Centrum Obsługi Świadczeń 
ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź 

• Osobiście w placówkach UNIQA 

• W siedzibie GWARANT- pełnomocnika szczególnego ZW NSZZP w Katowicach ds. ubezpieczeń 
ul. Opolska 1, 44-335 Jastrzębie Zdrój 

Zgodnie z postanowieniami OWU i OWUD Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu pobytu w szpitalu i w sanatorium, 
ciężkiego zachorowania oraz poddania się operacji przez ubezpieczonego, jeżeli choroba lub nieszczęśliwy wypadek, w wyniku 
których doszło do zdarzenia ubezpieczeniowego były zdiagnozowane lub miały miejsce w okresie ostatnich 3 lat przed datą 
rozpoczęcia Ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do danego Ubezpieczonego, chyba że w okresie tym Ubezpieczony był objęty 
ochroną ubezpieczeniową z tytułu danego zdarzenia w ramach Poprzedniej umowy ubezpieczenia. 
 
Postanowienia szczególne wprowadzone na podstawie podpisanej Umowy ubezpieczenia do OWU i OWUD: 

1. W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek pobytu ubezpieczonego w szpitalu, w § 1 ust. 2 dodaje się pkt 
11) w brzmieniu: „Neurastenia - zaburzenie nerwicowe kodowane jako F48.0 zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób 
i Problemów Zdrowotnych (ICD-10) charakteryzujące się wzmożonym  zmęczeniem po każdym wysiłku fizycznym lub umysłowym 
oraz trudności w koncentracji, drażliwość, niemożność odprężenia się i objawy somatyczne takie jak: zawroty głowy i napięciowe 



bóle głowy, zaburzenia snu, bóle mięśniowe czy niestrawność. Diagnoza neurastenii powinna być postawiona w oparciu 
o przeprowadzone w warunkach ambulatoryjnych: wywiad chorobowy i badanie psychiatryczne poparte diagnostyką 
psychologiczną, które wykażą znaczne i powodujące konieczność hospitalizacji nasilenie objawów choroby. W rozumieniu 
niniejszej definicji  tylko zakresie leczenia neurastenii  za Szpital  uważa się szpital psychiatryczny, oddział, pododdział szpitalny 
leczenia nerwic.” 

Jeżeli Pobyt w Szpitalu spowodowany był  neurastenią do wniosku o wypłatę świadczenia Ubezpieczony powinien załączyć kopie: 
pełnej dokumentacji przebiegu i  leczenia neurastenii, orzeczenia choroby zawodowej oraz karty informacyjnej z leczenia szpitalnego. 

2. Podstawowe świadczenie z tytułu Pobytu w Szpitalu spowodowanego innymi przyczynami niż następstwami Nieszczęśliwego 
wypadku nie dotyczy neurastenii. 

3. Świadczenie z tytułu Pobytu w Szpitalu spowodowanego neurastenią w wysokości wskazanego w polisie ryczałtu dziennego za 
każdy dzień Pobytu w Szpitalu spowodowanego neurastenią, należne jest za nie więcej ni10 dni w ciągu roku, o ile Pobyt w Szpitalu 
trwał co najmniej 14 dni,  a ubezpieczony w tym czasie czynnie uczestniczył we wszystkich przewidzianych programem  leczniczym 
zajęciach terapeutycznych i przyjmował wszystkie zalecone przez lekarza leki. Wypłata z tytułu neurastenii jest należna, wyłącznie jeśli 
została zdiagnozowana jako choroba zawodowa funkcjonariusza. 

Świadczenie nie przysługuje,  jeżeli pobyt w szpitalu miał na celu zapobieganie rozwojowi neurastenii lub jej diagnostykę. Świadczenie 
nie przysługuje również za uzdrowiskowe leczenie neurastenii lub związanych z nią objawów somatycznych,  w tym za leczenie ich 
w szpitalu uzdrowiskowym. 

4. Świadczenie w wysokości ryczałtu przeznaczonego na zakup leków, a także świadczenie z tytułu pobytu w sanatorium oraz 
rekonwalescencji, nie przysługuje, jeśli pobyt w Szpitalu związany był z leczeniem neurastenii. 

5. W okresie pierwszych 10 miesięcy trwania ochrony ubezpieczeniowej wobec danego Ubezpieczonego odpowiedzialność 
ograniczona jest jedynie do zdarzeń ubezpieczeniowych będących następstwem nieszczęśliwego wypadku. 
Ubezpieczyciel nie stosuje ograniczeń odpowiedzialności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym wobec: 
a) ubezpieczonych na dzień 31.05.2015r., u których ciągłość ochrony ubezpieczeniowej trwa nie mniej niż 10 miesięcy w ramach polis 

o numerach 85005519, 8500550 i 85005521. Ubezpieczonym objętym ochroną w ramach wymienionych polis do okresu 10 miesięcy 
zostanie zaliczony okres ubezpieczenia w ramach tych polis, 

b) ubezpieczonych w ramach grupowego ubezpieczenia pracowniczego lub ubezpieczenia w innym zakładzie ubezpieczeń, 
przystępujących do ubezpieczenia w ciągu trzech miesięcy (tj. najpóźniej od 1-go dnia trzeciego miesiąca) od dnia wystąpienia 
z grupowego ubezpieczenia pracowniczego, pod warunkiem udokumentowania ochrony z tytułu poprzedniej umowy ubezpieczenia. 

 

 
Objęcie ochroną ubezpieczeniową w wariancie IV uzależnione jest od pozytywnej weryfikacji medycznej i zawodowej 

L.p. RODZAJ ZDARZENIA UBEZPIECZENIOWEGO 
WARIANT I     
44,00 zł / mc 

WARIANT II        
67,00 zł / mc 

WARIANT III 
85,00 zł / mc 

WARIANT IV 
85,00 zł / mc  

 1 Zgon Ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego w pracy* 70 000 zł 94 000 zł 117 000 zł 201 000 zł 

2 Zgon Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku w pracy* 54 000 zł 72 000 zł 90 000 zł 101 000 zł 

  3 Zgon Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego* 60 000 zł 80 000 zł 100 000 zł 175 000 zł 

4 Zgon Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku* 45 000 zł 60 000 zł 75 000 zł 100 000 zł 

5 Zgon Ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu* 30 000 zł 40 000 zł 50 000 zł 100 000 zł 

6 Zgon Ubezpieczonego 15 000 zł 20 000 zł 25 000 zł 50 000 zł 

7 Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku - za 1% trwałego uszczerbku 240,00 zł 350 zł 450 zł 450 zł 

8 Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku zawału serca lub udaru mózgu – za 1%    450 zł 

9 
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku 
komunikacyjnego* – do 15 dni, od 16-210 dnia za każdy dzień jak w pkt. 10 poniżej 

110 zł 135 zł 165 zł 200 zł 

10 Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu z powodu nieszczęśliwego wypadku - 210dni 80 zł 90 zł 110  zł 200 zł 

11 

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu z przyczyn innych niż nieszczęśliwy wypadek – 
do 210 dni 
(rozszerzony o Pobyt w szpitalu z tytułu leczenia zdiagnozowanej neurastenii  – za 
każdy dzień, do 10 dni w roku, o ile pobyt w szpitalu trwał min. 14 dni) 

60 zł 
 

(18 zł) 

90 zł 
 

(27 zł) 

110 zł 
 

(33 zł) 

60 zł 
 

- 

12 Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu na oddziale intensywnej terapii OIOM – za każdy dzień 120 zł 180 zł 220 zł 250 zł 

13 Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu po operacji chirurgicznej    80 zł 

14 Pobyt Ubezpieczonego w Sanatorium (wypłata jednorazowa) 300 zł 400 zł 500 zł - 

15 Ciężkie zachorowania Ubezpieczonego: pakiet rozszerzony – 40 jednostek chorobowych 2 750 zł 4 000 zł 5 000 zł 6 000 zł 

16 Operacje chirurgiczne z dowolnej przyczyny: Grupa 1-50%, Grupa 2-30%, Grupa 3-10% 2 000 zł 4 000 zł 5 000 zł 5 000 zł 

17 Ubezpieczenie lekowe – jednorazowa wypłata gotówkowa 300 zł 300 zł 400 zł - 

18 Zgon współmałżonka w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego* 18 000 zł 27 000 zł 35 000 zł 30 000 zł 

19 Zgon współmałżonka w wyniku nieszczęśliwego wypadku* 12 000 zł 18 000 zł 25 000 zł 25 000 zł 

20 Zgon współmałżonka  6 000 zł 8 000 zł 10 000 zł 12 500 zł 

21 Zgon dziecka Ubezpieczonego 1 800 zł 2 400 zł 3 000 zł 3 000 zł 

22 Osierocenie dziecka Ubezpieczonego 2 400 zł 4 000 zł 4 500 zł 5 000 zł 

  Osierocenie dziecka w przypadku jednoczesnego zgonu Ubezpieczonego i jego współmałżonka 4 800 zł 8 000 zł 9 000 zł 10 000 zł 

24 Ciężkie zachorowanie dziecka Ubezpieczonego    6 000,zł 

25 Pobyt dziecka w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku – za dzień, do 210 dni    100 zł 

26 Zgon rodziców Ubezpieczonego lub rodziców Współmałżonka  1 200 zł 1 600 zł 2 000 zł - 

27 Assistance medyczny – pakiet 15 usług po wypadku lub nagłym zachorowaniu 
Realizacja świadczeń zgodnie z ogólnymi warunkami 

ubezpieczenia dodatkowego 


