
RODZAJ ŚWIADCZENIA 

z tytułu śmierci ubezpieczonego w wyniku wypadku 15 000 zł 20 000 zł 40 000 zł

z tytułu śmierci ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego 
lub na terenie placówki

30 000 zł 40 000 zł 80 000 zł

z tytułu śmierci ubezpieczonego w wyniku:  
zachorowania na sepsę - 15 000 zł,                                             

wady serca, nowotworu złośliwego -  1 000 zł
zachorowania na sepsę - 20 000 zł,                                             

wady serca, nowotworu złośliwego -  1 000 zł
zachorowania na sepsę - 40 000 zł,                                             

wady serca, nowotworu złośliwego -  1 000 zł

z tytułu zdiagnozowania zachorowania na sepsę, uda, niewydolność 
nerek, oponiaka, utraty wzroku, HIF, Creutzfeldta- Jakoba w wysokości: 

1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł

z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu w wywniku wypadku za każdy 
1% sumy ubezpieczenia, w tym m.in.: złamania, zwichnięcia, uszkodzenia 
ciała, narządów słuchu,  wzroku, oparzenia, odmrożenia, utrata zębów 
stałych, wstrząśnienia mózgu

150 zł 200 zł 400 zł

z tytułu leczenia operacyjnego w wyniku nieszczęśliwego wypadku - 
zwichnięcia lub złamania, za każdy narząd w wysokości:

300 zł 400 zł 800 zł

z tytułu porażenia prądem, piorunem, nagłego zatrucia gazami, 
substancjami i produktami chemicznym - pod warunkiem pobytu w 
szpitalu, w wysokości:

750 zł 1 000 zł 2 000 zł

świadczenie z tytułu pogryzień, pokąsań, ukąszeń - pod warunkiem 
pobytu w szpitalu, w wysokości:

1 500 zł 2 000 zł 4 000 zł

koszty leczenia (refundacja) w wyniku nieszczęśliwego wypadku: wizyt 
lekarskich, zabiegów ambulatoryjnych, badań, zakupu środków 
opatrunkowych i rehabilitacji, poniesione na terenie RP  i za granicą do 
sumy: 

1 500 zł 2 000 zł 4 000 zł

koszty nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych 
do wysokości:

3 750 zł 5 000 zł 10 000 zł

koszty odbudowy stomatologicznej zębów stałych do wysokości: 3 750 zł  (do 200 zł za ząb) 5 000 zł  (do 200 zł za ząb) 10 000 zł  (do 200 zł za ząb)

koszty dostosowania mieszkania, do trwałego uszczerbku na zdrowiu w 
wyniku wypadku (refundacja) w wysokości:  

1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł

świadczenie za każdy dzień pobytu w szpitalu w wyniku wypadku 20 zł -  od 1. dnia minimum 3 dni pobytu 20 zł -  od 1. dnia minimum 3 dni pobytu 20 zł -  od 1. dnia minimum 3 dni pobytu

świadczenie za każdy dzień pobytu w szpitalu w wyniku choroby innej niż 
przewlekła

20 zł -  od 1. dnia minimum 6 dni pobytu 20 zł -  od 1. dnia minimum 6 dni pobytu 20 zł -  od 1. dnia minimum 6 dni pobytu

śmierć opiekuna/rodzica w wyniku nieszczęśliwego wypadku 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł

UPRAWIANIE SPORTU

ASSISTANCE

WYSOKOŚĆ SKŁADKI 51 zł 63 zł 110 zł

NUMER POLISY 1064159373 1064159374 1064159375

UBEZPIECZENIE NNW NA ROK SZKOLNY  2021/2022 W PZU S.A.

1. telefonicznie 801 102 102 lub 22 566 55 55, zgłoszenie szkody wybierz 2, zgłoszenie szkód i świadczeń wybierz  1, zgłoszenie szkody na osobie wybierz 3, czekaj na zgłoszenie przedstawiciela PZU  

2. przez Internet na stronie: https//zgloszenie.pzu.pl, wybierz- ludzie, wybierz - ubezpieczenie własne, nr polisy, data zadarzenia,  w szkole i  odpowiedz na kolejne pytania, dołącz skany dokumentów.

Zgłoszenie Assistance po wypadku pod numerami telefonu 801 102 102 lub 22 566 55 55 , wybierz: wezwij pomoc Assistance wybierz 1, pomoc medyczna wybierz 3, czekaj na zgłoszenie przedstawiciela PZU

Pokrycie kosztów do 2.000 zł łącznie za określone świadczenia związane z nieszczęśliwym wypadkiem realizowane przez Centrum Pomocy PZU : 
transport do szpitala lub pomiędzy szpitalami, jedna wizyta lekarza, wizyty pielęgniarki, zabiegi rehabilitacyjne 500 zł, pomocy psychologa 1.500 zł. 
Jeśli dziecko nie może uczęszczać do szkoły dłużej niż 10 dni, PZU zorganizuje i zapłaci za lekcje prywatne 400 zł. 

wszystkie dyscypliny sportowe na terenie szkoły i poza szkołą, również  w klubach sportowych

ZGŁOSZENIE SZKODY -  po zakończonym leczeniu w wybranej formie: 


