
Wariant II

ŚWIADCZENIA PODSTAWOWE

ŚWIADCZENIA DODATKOWE

Ochrona na terenie całego świata
Ochrona 24 godziny na dobę, przez cały rok, także podczas wakacji, ferii, świąt oraz pobytu na wycieczkach
Odpowiedzialność za wypadki podczas uprawiania sportu

 Usługi powypadkowe typu assistance na terytorium RP – organizacja pomocy medycznej i pokrycie jej kosztów

* OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NNW PZU EDUKACJA ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki 
Akcyjnej nr UZ/423/2016 z dnia 24 października 2016 r. ze zmianami ustalonymi uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu 
Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/93/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. oraz ze zmianami ustalonymi uchwałą Zarządu Powszechnego 
Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/215/2018 z dnia 6 lipca 2018 r.

Opcja I

SUMA UBEZPIECZENIA

Informacja o ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków młodzieży dla II 
Liceum Ogólnokształcącego w Piszu -  PZU NNW Edukacja

zgodnie z zawartymi w ogólnych warunkach (OWU)* tabelami, które określają rodzaj zdarzenia i wysokość świadczenia

WYSOKOŚĆ SKŁADKI (ŁĄCZNIE): 45,00 zł

15 000 zł

2 000 zł

2 000 zł

Amputacja u dziecka kończyny lub jej części spowodowana nowotworem złośliwym

Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego w wyniku nieszczęśliwego wypadku

5 000 zł

Śmierć ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego – świadczenie dodatkowe, poza świadczeniem 
za śmierć spowodowaną nieszczęśliwym wypadkiem

2 000 zł

ZAKRES UBEZPIECZENIA

30 000 zł

15 000 zł

Świadczenie za wystąpienie zdarzeń: trwałe uszkodzenie ciała, złamanie kości lub zwichnięcie stawów, oparzenie, 
odmrożenie, wstrząśnienie lub podejrzenie wstrząśnienia mózgu, pogryzienie lub pokąsanie

do 15 000 zł

Zwrot kosztów leczenia w tym rehabilitacji

Dieta za pobyt w szpitalu spowodowany chorobą - za każdy dzień pobytu

2 000 zł

Śmierć dziecka z powodu wrodzonej wady serca

5 000 złŚmierć ubezpieczonego spowodowana nowotworem złośliwym

Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych do 25% sumy ubezpieczenia

Świadczenie za śmierć na terenie placówki w wysokości podwojonej sumy ubezpieczenia (200% sumy 
ubezpieczenia)

Zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych do 25% sumy ubezpieczenia, w tym: 
zwrot kosztów odbudowy stomatologicznej zębów stałych

do 3 750 zł

do 200 zł za każdy ząb

do 3 750 zł

Śmierć spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem, obrażeniami ciała powstałymi wskutek ataku epilepsji albo 
omdleniem z przyczyny innej niż choroba przewlekła, zawałem serca, krwotokiem śródczaszkowym, sepsą

Poważne zachorowanie - świadczenie jednorazowe

Wystąpienie sepsy - świadczenie jednorazowe

5 000 zł

20 zł

20 zł

Dieta za pobyt w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem - za każdy dzień pobytu

10 000 zł


