
2017/18 – oferta 
Do niniejszej oferty zawsze w pierwszej kolejności mają zastosowanie ogólne warunki ubezpieczenia (owu)

NNW PZU EDUKACJA ustalone uchwałą Zarządu PZU SA nr UZ/423/2016 z dnia 24 października 2016 r. ze

zmianami ustalonymi uchwałą Zarządu  PZU SA nr UZ/93/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r.

Oferta ubezpieczenia przez PZU SA następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu
w Miejskim Przedszkolu nr 46 przy Zespole Edukacyjnym nr 9 w Z. Górze

Suma ubezpieczenia: 15.000 zł w wariancie II z kosztami leczenia
i dietą szpitalną na skutek NW

składka jednorazowa: 50 zł

Przedmiotem  ubezpieczenia  są  następstwa  wypadku  ubezpieczeniowego (nieszczęśliwy  wypadek,  atak

epilepsji, omdlenie z przyczyny innej niż choroba przewlekła, zawał serca, krwotok śródczaszkowy, sepsę,

poważne  zachorowanie,  ekspozycję  zawodową  na  materiał  zakaźny;  wypadkiem  ubezpieczeniowym  w

przypadku  diety  szpitalnej  z  powodu  choroby  jest  pobyt  ubezpieczonego  w  szpitalu)  lub  sam  fakt

wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego z zastrzeżeniem par. 6 ust. 2 owu. Odpowiedzialnością PZU objęte

są również następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe na skutek wyczynowego uprawiania sportu

oraz uprawiania sportów wysokiego ryzyka.

Przykładowe świadczenia zawarte w ofercie:

1. świadczenie z tytułu śmierci  w wysokości 100% SU, czyli 15.000 zł

2. świadczenie  z  tytułu trwałego  uszczerbku na  zdrowiu  spowodowanego  zawałem,  krwotokiem

śródczaszkowym lub poważnym uszkodzeniem ciała za 1% SU  – 150 zł

3. świadczenie z tytułu trwałego uszkodzenia ciała wg tabeli nr 4 owu np. całkowita utrata zębów stałych to

1%, czyli 150 zł  za każdy utracony ząb stały – w przypadku utraty do 9 zębów stałych; maksymalnie 10%, czyli

1.500 zł za wszystkie utracone zęby stałe – w przypadku utraty powyżej 9 zębów stałych

4. świadczenie z tytułu  złamania kości lub zwichnięć stawów  wg tabeli  nr 5 owu np. zwichnięcie w

stawie skokowym 4% SU, czyli 600 zł, dodatkowo wypłacane jest świadczenie w wysokości 2% SU, czyli 300 zł,

gdy złamanie lub zwichnięcie  leczone jest operacyjnie, 0,5% SU, czyli 75 zł za złamanie zęba stałego

5. świadczenie  z  tytułu  nagłego zatrucia  gazami,  substancjami  i  produktami  chemicznymi,

porażenie prądem, piorunem, które to stany wymagały hospitalizacji powyżej 1 dnia wg tabeli nr 6 owu, to

5% SU – 750 zł

6. następstwo  urazów  ciała  z  jednego  i  wszystkich  wypadków  ubezpieczeniowych  zaistniałych  w  okresie

ubezpieczenia, które nie figuruje w żadnych z tabel i nie daje się zakwalifikować jako poważne uszkodzenie ciała

(z  wyłączeniem  interwencji  stomatologicznej)  -  tabela  nr  6  owu  czyli  np.  skręcenia,  stłuczenia i  inne

następstwa urazów ciała, które wymagało interwencji lekarskiej w placówce medycznej i jest połączone z dalszym

leczeniem, wymaga co najmniej jednej wizyty kontrolnej u lekarza to 0,5% SU czyli 75 zł

7. świadczenie z tytułu  oparzeń i odmrożeń wg tabeli nr 7 owu np. oparzenie II stopnia powyżej 1% do 15%

powierzchni ciała 4% SU, czyli 600 zł

8. świadczenie z tytułu wstrząśnienia mózgu lub podejrzenia wstrząśnienia mózgu  w zależności

od pobytu ubezpieczonego w szpitalu powyżej jednego dnia wg tabeli nr 8 owu -  okres hospitalizacji 2 dni to 1%

SU czyli 150 zł, okres hospitalizacji 3 dni to 2% SU czyli 300 zł, okres hospitalizacji 4 dni lub dłużej to 3% SU czyli

450 zł
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9. świadczenie z tytułu pogryzień pokąsań, ukąszeń w wyniku czego ubezpieczony będzie hospitalizowany

powyżej jednego dnia w wysokości 10% SU, czyli 1.500 zł

10.zwrot  kosztów  nabycia  przedmiotów  ortopedycznych  i środków  pomocniczych

do wysokości  25% SU, czyli do 3.750 zł.  Koszt odbudowy stomatologicznej zębów stałych do 200 zł za każdy ząb.

11. zwrot kosztów leczenia, w tym kosztów rehabilitacji, do wysokości 2.000 zł 

12. dieta szpitalna – wypłacana jest od pierwszego dnia hospitalizacji  pod warunkiem, że hospitalizacja

trwała co najmniej 3 dni - w wysokości 20 zł za jeden dzień pobytu w szpitalu, maksymalnie przez okres 60

dni z tytułu jednego i wszystkich hospitalizacji (na skutek NW lub innego zdarzenia będącego przedmiotem

ubezpieczenia)

13. jednorazowe świadczenie w przypadku zgonu ubezpieczonego spowodowane nowotworem

złośliwym w wysokości 1.000 zł,

14. jednorazowe świadczenie w przypadku zgonu z powodu wrodzonej wady serca dziecka, ucznia

lub studenta w wieku do 25 lat w wysokości 1.000 zł,

15. jednorazowe  świadczenie  w  przypadku  amputacji  kończyny  lub  części  kończyny

spowodowanej nowotworem złośliwym u dziecka, ucznia, lub studenta w wieku do  25 lat – w

wysokości 1.000 zł,

16. jednorazowe  świadczenie  w  przypadku  śmierci  w następstwie  nieszczęśliwego wypadku

przedstawiciela ustawowego lub osoby, która ma na utrzymaniu ucznia lub studenta w wysokości

1.000 

17. Usługi powypadkowe typu assistance na terytorium RP świadczone przez Centrum Alarmowe PZU.

1. Pomoc medyczna

wizytę lekarza w miejscu pobytu ubezpieczonego

wizytę ubezpieczonego u lekarza w placówce medycznej Łącznie do kwoty 2.000 zł na 
każdy nieszczęśliwy wypadek

wizytę pielęgniarki w miejscu pobytu ubezpieczonego

transport medyczny

2. Pomoc rehabilitacyjna i pielęgnacyjna, PZU SA zapewnia:

Organizację procesu rehabilitacji Do 500 zł na każdy wypadek

Dostawę drobnego sprzętu rehabilitacyjnego lub medycznego Do 300 zł na każdy wypadek

Dostarczenie do miejsca pobytu leków przypisanych przez lekarza Do 300 zł na każdy wypadek

Domową opiekę pielęgniarską po hospitalizacji powyżej 2 dni Do 1.000 zł na każdy wypadek

3. Pomoc psychologa – do kwoty 1.500 zł na każdą osobę

4. Lekcje prywatne dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych (z wyłączeniem

szkół policealnych) – jeżeli na skutek NW uczeń nie może uczęszczać do szkoły dłużej niż 10 dni od dnia zajścia

wypadku PZU SA organizuje i pokrywa koszty indywidualnych korepetycji z maksymalnie 2 wybranych przedmiotów

wchodzących do programu szkoły - do 400 zł na każdy nieszczęśliwy wypadek

Warto pamiętać: w przypadku ponoszenia kosztów leczenia, kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków 
pomocniczych oraz kosztów odbudowy stomatologicznej zębów stałych należy kompletować dokumentacje lekarską 
(kopie recept, zaleceń) potwierdzających zasadność ponoszonych kosztów oraz rachunki / faktury imienne na osobę 
ubezpieczoną potwierdzające poniesione koszty.

Agent PZU SA dedykowany do obsługi ubezpieczeniowej Państwa placówki szkolnej

Jacek Dachtera, tel. 664 71 70 83, jdachtera@agentpzu.pl
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