
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży szkolnej 
na rok szkolny 2015/2016 

 
 
Suma ubezpieczenia: 9000  
Składka:  31 zł 

 

Zakres terytorialny: 

kraj i za granica 

Ochrona   

24 godziny na dobę 

w szkole, w domu, na wycieczce,  na zielonej szkole, podczas zajęć 
dodatkowych, zajęcia poza szkolne, treningi itp.   

 

Przedmiot ubezpieczenia: 
następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia 

w postaci trwałego uszczerbku na zdrowiu, trwałego uszkodzenia ciała lub śmierci 

ubezpieczonego 

 

Ochroną ubezpieczeniową objęte są również trwałe następstwa powstałe wskutek : 

1)   zawału serca, 

2)   krwotoku śródczaszkowego  (pełny zakres ochrony również w przypadku tzw. wylewu krwi do mózgu) 

3) ataku epilepsji oraz omdlenia o nieustalonej przyczynie 

4)  śmierć ubezpieczonego w następstwie sepsy 

 

Świadczenia podstawowe: 
 

Rodzaje świadczeń podstawowych: % sumy ubezpieczenia 

Śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku albo zdarzenia objętego umową 
 

100% 

Trwały uszczerbek na zdrowiu  
 

% za % 
  

Śmierć ubezpieczonego na terenie placówki szkolnej – dodatkowe świadczenie 

NOWOŚĆ 

100% 

Świadczenie z tytułu zachorowania na sepsę  

 NOWOŚĆ 
1000 zł 

 

- następstwa urazów ciała z jednego  wypadku, które wymagało interwencji  

lekarskiej w placówce medycznej  połączonej z dalszym leczeniem  i wymagającej co 

najmniej jednej wizyty kontrolnej 

1% 

 

zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych – w 

tym odbudowa stomatologiczna zębów 

25% 

 

zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych 
25% 

 

Świadczenia dodatkowe: 

 
1. Zwrot kosztów leczenia do 30% sumy ubezpieczenia (2700 zł) - poniesionych w związku  

z nieszczęśliwym wypadkiem  na terytorium RP i za granicą, Zwrot kosztów leczenia następuje, 



jeżeli zostały one poniesione w okresie nie później niż 6 miesięcy od zaistniałego nieszczęśliwego 

wypadku, 

2. Świadczenie w przypadku śmierci ubezpieczonego spowodowanego nowotworem 

złośliwym - 1000 zł 

 

3. Świadczenie w przypadku  śmierci przedstawiciela ustawowego w wyniku 

nieszczęśliwego wypadku - 1000 zł  

 

4. Świadczenie  w przypadku amputacji kończyny spowodowanej nowotworem 

złośliwym- 1000 zł 

 

5. Świadczenie  w przypadku zgonu ubezpieczonego spowodowanego wrodzoną wadą 

serca – 1000 zł 

 

6. Dieta szpitalna, 16 zł za dzień, max przez 90 dni.  

 

Pobyt w szpitalu w wyniku NNW płatny od 2 dnia oraz pobyt w szpitalu z powodu     choroby 

płatny od 3 dnia. 

 

W przypadku wypłaty odszkodowania suma ubezpieczenia nie wyczerpuje się. 

 

W ramach ubezpieczenia na terenie Polski działa USŁUGA ASSISTANCE- obejmująca 

następujące świadczenia : 

    

      1.  Pomoc medyczna : 

wizytę lekarza w miejscu pobytu ubezpieczonego do 2000 zł 

wizytę ubezpieczonego u lekarza w placówce medycznej 

wizytę pielęgniarki w miejscu pobytu ubezpieczonego –do  500 zł 

transport medyczny 

       Łączna kwota 2000 zł na każdy nieszczęśliwy wypadek. 

2. Pomoc rehabilitacyjna i pielęgnacyjna : 

organizacja procesu rehabilitacji-  do 500 zł 

dostawa drobnego sprzętu rehabilitacyjnego lub medycznego – do  300 zł 

dostarczenie do miejsca pobytu leków przepisanych przez lekarza – do 300 zł 

domowa opieka pielęgniarska po hospitalizacji -  do 1000 zł 

pomoc psychologa – do 1500 zł 

korepetycje dla uczniów – do 400 zł (nieobecność powyżej 10 dni 

infolinia medyczna 

 

 W celu zgłoszenia szkody oraz skorzystania z wyżej wymienionych świadczeń należy 

skontaktować się  z: 

 Centrum Alarmowym PZU  

801 102 102  

lub skorzystać z formularza zgłoszenia szkody zamieszczonym na stronie www.pzu.pl 



 

Dodatkowo: 

10% - zniżki  

OC Nauczycieli suma ubezpieczenia 100 tyś składka 5zł 

Preferencyjne warunki ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej  szkoły. 

 


