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OPZ NR 3 

OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA 

Ubezpieczenie kosztów leczenia w podróżach zagranicznych dla pracowników i 

menedżerów spółki PKS POLONUS S.A. w roku 2019 roku – z opcją przedłużenia 

umów na rok 2020. 

CELEM OPISU JEST STWORZENIE WARUNKÓW DO PRZEDSTAWIENIA NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT. 

UWAGA! 

OPZ NIE ZAWIERA POSTANOWIEŃ OBLIGATORYJNYCH.  

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ MOŻE PRZEDŁOŻYĆ INNY NIŻ WNIOSKOWANY ZAKRES 

OCHRONY 

ZGODNIE Z ZAKRESEM AKCEPTOWANYM PRZEZ WYKONAWCĘ  

SKŁADKA PŁATNA RYCZAŁTOWO  

UBEZPIECZENIE KOSZTÓW LECZENIA W PODRÓŻACH 

ZAGRANICZNYCH 

OKRES UBEZPIECZENIA 

 

1 rok-   1.01.2019 – 31.12.2019 

   Opcja polisa 2 letnia 

Informacje ogólne  

Ubezpieczający  Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej "POLONUS" w 

Warszawie spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, (02-305 

Warszawa), Al. Jerozolimskie 144 

Ubezpieczony Kierowcy zatrudnieni przez Ubezpieczającego 

Okres ochrony: czas zagranicznych podróży służbowych 

Z opcją ubezpieczenia dla kadry kierowniczej  

Rodzaj wyjazdu 

służbowego 

Wykonywanie pracy zawodowego kierowcy autobusów 

Zakres terytorialny 

ochrony 

ubezpieczeniowej 

Europa ze szczególnym uwzględnieniem Ukrainy, możliwe kierunki 

Białoruś, Mołdawia, europejska część Rosji. 

 

Pozostałe kraje europejskie ze szczególnym uwzględnieniem EU, 

Szwajcarii, Włoch, Francji, Niemiec, Szwecji 

 

Jako opcję prosimy o przedłożenie kalkulacji dla azjatyckiej części 

Turcji 

Rodzaj polisy polisa obrotowa/ roczna bez konieczności rozliczania osobodni 
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Okres ubezpieczenia 12 miesięcy 

Czas podroży od 4 dni i więcej 

Trasy stałe wg rozkładu 

Wynajem autobusów wraz z kierowcą 

Sposób rozliczania 

składki  

ryczałt roczny za kierowcę, pracownika bez potrzeby rozliczania 

osobodni i zgłaszania wyjazdów 

Ew. opcja osobodni rozliczana 1 raz na kwartał lub po zakończeniu 

polisy około 700 do 1000 osobodni  

Zapisy szczególne Ubezpieczeniem zostają automatycznie objęci również nowo 

zatrudnieni Kierowcy od dnia zatrudnienia, bez obowiązku 

zgłoszenia ich do ubezpieczyciela. 

 

Ochrona ubezpieczeniowa będzie zapewniona dla kosztów 

leczenia, assistance lub następstw NW wskutek ataku 

terrorystycznego, czynu przestępczego, wojny, rozruchów, 

zamieszek. 

 

Leczenie chorób 

przewlekłych 

Opcja leczenia chorób przewlekłych, jako podlimit do sumy 

głównej 

Wariant II dodatkowe ubezpieczenie, jako II opcja ubezpieczenia 

Warianty oferty Oferta w 2 wariantach, maksymalna liczba sum ubezpieczenia do 

wyboru 4 

Wariant I 

Uwzględni:  

koszty leczenia, assistance  

następstwa nieszczęśliwego wypadku – śmierć, w zakresie 

obowiązków obciążających pracodawcę zgodnie z powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa 

 

Wariant II 

Pozostały zakres ochrony oferowany przez ubezpieczyciela 

- odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym 

- ochrona prawna obejmująca również konsekwencje wypadku 

drogowego, o ile posiadacie Państwo w ofercie  

Przewidywana liczba 

ubezpieczonych 

kierowców 

3 warianty 

10 osób/ 20 osób/30 osób 

Grupa stała  15-20 osób na trasie na wschód głównie Ukraina – 

jako grupa obligatoryjna 

Osoby czasowo przebywające na kontrakcie w Skandynawii 

wyjazdy w okresie wakacji z grupami  
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WNIOSKOWANE WARIANTY UBEZPIECZENIA   

Zakres ubezpieczenia OPCJA 1 OPCJA 2 OPCJA 3 OPCJA 4 

Zakres terytorialny  Europa Europa Europa Europa 

Koszty leczenia  150 000 Euro 

 

75 000 Euro 

 

40 000 Euro 25 000 Euro 

Assistance Zgodnie z ofertą 

ubezpieczyciela w 

wersji pełnej  

Zgodnie z ofertą 

ubezpieczyciela w 

wersji pełnej  

Zgodnie z ofertą 

ubezpieczyciela w 

wersji pełnej  

Zgodnie z ofertą 

ubezpieczyciela w 

wersji pełnej  

Leczenie ambulatoryjne W SU kosztów 

leczenia, doraźna 

pomoc medyczna 

W SU kosztów 

leczenia, doraźna 

pomoc medyczna 

W SU kosztów 

leczenia, doraźna 

pomoc medyczna 

W SU kosztów 

leczenia, doraźna 

pomoc medyczna 

Leczenie stomatologiczne Podlimit  

5000 PLN 
Podlimit  

250 Euro/500 Euro 

Podlimit  

250 Euro/500 Euro 

Podlimit  

250 Euro/500 Euro 

Choroby przewlekłe (dodatkowe 

włączeniu lub/i podlimit) 

Opcja  

ze wskazaniem ceny 
Opcja  

ze wskazaniem ceny 
Opcja  

ze wskazaniem ceny 
Opcja  

ze wskazaniem ceny 

Śmierć wskutek NNW 50.000 PLN 40.000 PLN 20.000 PLN 10.000 PLN 

Uszczerbek wskutek NNW 50.000 PLN 40.000 PLN 20.000 PLN 10.000 PLN 

Koszty ratownictwa Zgodnie z ofertą 

ubezpieczyciela 
Zgodnie z ofertą 

ubezpieczyciela 
Zgodnie z ofertą 

ubezpieczyciela 
Zgodnie z ofertą 

ubezpieczyciela 

Składka roczna łączna za 1 

osobę  

Prosimy o wycenę 

pakietu 

Prosimy o wycenę 

pakietu 
Prosimy o wycenę 

pakietu 
Prosimy o wycenę 

pakietu 

OC w życiu prywatnym 150.000 PLN 75.000 PLN 50.000 PLN 30.000 PLN 

Rzeczy osobiste 2.000 PLN 1.000 PLN 1.000 PLN 1.000 PLN 

Ochrona prawna Zgodnie z ofertą 

ubezpieczyciela 
Zgodnie z ofertą 

ubezpieczyciela 
Zgodnie z ofertą 

ubezpieczyciela 
Zgodnie z ofertą 

ubezpieczyciela 

Składka roczna łączna  za 1 

osobę za opcję dodatkową  

Prosimy o wycenę 

pakietu 
Prosimy o wycenę 

pakietu 
Prosimy o wycenę 

pakietu 
Prosimy o wycenę 

pakietu 

Ewentualnie do rozważenia- dodatkowa grupa ok. 10-15 

kierowców w przypadku wynajmów okazjonalnych w sezonie 

turystycznym na terytorium Europy, prosimy o uwzględnienie 

azjatyckiej części Turcji 

 

Dopuszczenie ubezpieczenia obywateli innych państw 

wykonujących czynności na podstawie umowy i pozwolenia na 

pracę 
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ISTOTNE INFORMACJE  

 

I. Dane ubezpieczającego pełna nazwa rejestrowa  

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ "POLONUS" W WARSZAWIE 

SPÓŁKA AKCYJNA 

 

2. Adres siedziby rejestrowej 

AL. JEROZOLIMSKIE 144 

02-305 WARSZAWA 

 

3. Dopuszczalność złożenia oferty w oparciu o osobodni  

Zgodnie ze standardami zakładu ubezpieczeń 

 

4. Możliwe rozszerzenia ochrony 

Tak, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w pracy na terytorium RP z 

włączeniem zawału i udaru. Możliwe rozszerzenie dla wszystkich kierowców 

 

5. Charakter działalności wg PKD  

Spółka zależna- Biuro turystyczne 

Charakter działalności: 

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy: 

• PKD 49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany 

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy: 

• PKD 49.31.Z – Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski 

• PKD 45.20.Z – Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem 

motocykli 

• PKD 52.21.Z – Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy 

• PKD 47.30.Z – Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw 

• PKD 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 

• PKD 55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 

• PKD 63.12.Z – Działalność portali internetowych 

• PKD 73.1 – Reklama 

• PKD 62.02.Z – Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 

 

PKS Polonus jest trzecim przewoźnikiem, który będzie realizować przejazdy w ramach 

projektu SuperPKS. 
 

6. Rodzaj przekazanych danych osobowych -  optymalnie bezpośrednio do 

ubezpieczyciela lub zakres danych ograniczony do niezbędności.  
 


