
Wsparcie 
w walce z nowotworem

PZU NA WYPADEK 
NOWOTWORU

Zakładem ubezpieczeń jest PZU SA. Ten materiał nie jest ofertą 
w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie 
informacyjny. Szczegółowe informacje o ubezpieczeniach,  
w tym definicje zdarzeń objętych ochroną, zakresu ubezpieczenia, 
wyłączeń i ograniczeń odpowiedzialności, znajdują się  
w aktualnych ogólnych warunkach ubezpieczenia PZU Na Wypadek 
Nowotworu, dostępnych u naszych agentów, w naszych oddziałach  
i na stronie pzu.pl. 
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Opłata zgodna z taryfą operatora



Zdrowie jest najcenniejsze
Według danych Krajowego Rejestru Nowotworów  
w 2017 roku u ponad 164 tys. osób zdiagnozowano 
nowotwór złośliwy*. Najczęstszym nowotworem 
złośliwym u kobiet jest rak piersi, a u mężczyzn – rak 
gruczołu krokowego. Dlatego przygotowaliśmy specjalne 
ubezpieczenie PZU Na Wypadek Nowotworu. Dzięki 
niemu, w razie choroby zapewnimy Ci:

wsparcie finansowe, które może pomóc  
Ci wygrać z chorobą. Pieniądze możesz 
przeznaczyć na dowolny cel, np. na dalsze 
leczenie lub powrót do pełnej sprawności,

drugą opinię medyczną zagranicznego 
specjalisty w razie diagnozy nowotworu 
złośliwego. Wystarczy, że przekażesz nam swoją 
dokumentacje medyczną, a na jej podstawie 
otrzymasz dodatkową opinię. 

Ubezpieczenie PZU Na Wypadek Nowotworu obejmuje:
• wszystkie nowotwory złośliwe (w tym czerniaka)  

– za wyjątkiem nowotworów skóry i nowotworów 
złośliwych związanych z zarażeniem wirusem HIV 
i chorobą AIDS,

• niezłośliwe guzy mózgu,
• nowotwory złośliwe w stadium przedinwazyjnym:

•  jamy ustnej, przełyku i żołądka,
•  innych i nieokreślonych części narządów trawiennych,
•  ucha środkowego i układu oddechowego,
•  sutka,
•  szyjki macicy,
•  innych i nieokreślonych narządów płciowych,
•  innych i nieokreślonych umiejscowień,
•  czerniaka.

Co jeszcze warto wiedzieć

Możesz się ubezpieczyć, jeśli masz mniej niż 65 lat. 
Wystarczy, że odpowiesz na kilka pytań z naszej ankiety.

Co możesz zyskać 

• Składka już od 30 zł* za roczne ubezpieczenie.
• Świadczenie nawet do 100 000 zł w razie  

zdiagnozowania u Ciebie nowotworu złośliwego**.
• Wypłata świadczenia do 30 dni od złożenia wniosku.
• 3 warianty ubezpieczenia.

*  Źródło: Wojciechowska Urszula, Didkowska Joanna.  
Zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe w Polsce. Krajowy 
Rejestr Nowotworów, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii 
Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy. Dostępne  
na stronie www.onkologia.org.pl/raporty/ dostęp z 13/5/2020.

*  Składka 30 zł w wariancie I, jeśli osoba zgłaszana do ubezpieczenia  
nie pali wyrobów tytoniowych, ma mniej niż 27 lat i u jej 
biologicznych rodziców lub rodzeństwa nigdy nie zdiagnozowano 
nowotworu złośliwego: piersi, jajnika, prostaty lub jelita grubego.

**  Świadczenie w wysokości 100 000 zł w wariancie III.


