
                         
Polisa nr 1022777312 

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9 IM. R. TRAUGUTTA W KOSZALINIE 
 

Ubezpieczenie nast ępstw nieszcz ęśliwych wypadków PZU EDUKACJA  
– skrót informacji 

 
Okres odpowiedzialności Podstawowa suma ubezpieczenia Wysokość składki  od 1 os. 

01.09.2017 – 31.08.2018 12 000 zł 40 zł 
 

Jak zgłosi ć szkod ę lub skorzysta ć z usług assistance?  
- Internet – strona www.pzu.pl 

- Telefon – nr 801102102 lub +48 225665555 – dost ępne 24h/7 
- Powołaj się na numer polisy (powyżej) 

 
PZU ponosi odpowiedzialno ść za wypadki ubezpieczeniowe  24 godziny na dob ę na całym świecie. 
Obejmujemy ochron ą ryzyka zwi ązanie z uprawianiem wszystkich dyscyplin sportowych  bez ogranicze ń.  
 
Co to jest wypadek ubezpieczeniowy? 
Wypadek ubezpieczeniowy  – nieszczęśliwy wypadek (tj. nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną), 
atak epilepsji, omdlenie z przyczyny innej niż choroba przewlekła, zawał serca, krwotok śródczaszkowy, śmierć 
w wyniku sepsy, poważne zachorowanie (udar, niewydolność nerek, choroby Creutzfeldta-Jakoba lub Parkinsona, HIV, 
oponiak, utrata wzroku) 
 
Jakie świadczenia przysługuj ą z polisy?   
(WARIANT II) 
 
- Śmierć - świadczenie 100% = 12000 zł 
- Śmierć na terenie placówki - świadczenie 200% = 24000 zł 
- Śmierć w następstwie sepsy - świadczenie 100% = 12000 zł 
- Śmierć w wypadku komunikacyjnym - świadczenie 17000 zł  
- Koszty nabycia przedmiotów ortopedycznych i przeszkolenia zawodowego – świadczenie do 25% = 3000 zł 
- Trwały uszczerbek na zdrowiu – świadczenie 1% za każdy % uszczerbku = 120 zł za każdy % uszczerbku 
- Trwałe uszkodzenie ciała - całkowita utrata narządu lub funkcji narządu - świadczenie wg tabeli 4 w OWU 
- Złamania kości lub zwichnięcia stawów - świadczenie wg tabeli 5 w OWU 
- Oparzenia lub odmrożenia - świadczenie wg tabeli 7 w OWU 
- Wstrząśnienia, podejrzenia wstrząśnienia mózgu (wymagające hospitalizacji) - świadczenie wg tabeli 8 w OWU 
- Pogryzienia, pokąsania, ukąszenia (wymagające hospitalizacji) - świadczenie 10% = 1200 zł 
- Brak trwałego uszczerbku na zdrowiu (następstwo urazów ciała, które wymagały interwencji lekarskiej w placówce 
medycznej połączonej z dalszym leczeniem i wymagającej co najmniej jednej wizyty kontrolnej, a nie figuruje w żadnej z 
Tabel) - świadczenie wg tabeli 6 w OWU - świadczenie 0,5% = 60 zł 
- Nagłe zatrucie gazami, substancjami chemicznymi (wymagające hospitalizacji) - świadczenie 5% = 600 zł 
- Porażenie prądem, piorunem (wymagające hospitalizacji) - świadczenie 5% = 600 zł 
- Zwrot kosztów leczenia (wizyty i konsultacje lekarskie, leczenie, zabiegi, badania zlecone przez lekarza, przyjmowanie 
leków, stosowanie środków opatrunkowych, rehabilitacja) – refundacja kosztów do 1125 zł 
- Dieta szpitalna w wyniku nieszczęśliwego wypadku (przy hospitalizacji min 3 dni) – świadczenie 10 zł/dobę  
- Poważne zachorowanie (udar, niewydolność nerek, choroby Creutzfeldta-Jakoba lub Parkinsona, HIV, oponiak, utrata 
wzroku) - świadczenie 1000 zł 
- Śmierć w wyniku nowotworu złośliwego - świadczenie 1000 zł 
- Śmierć przedstawiciela ustawowego w wyniku nieszczęśliwego wypadku - świadczenie 1000 zł 
- Usługi Assistance – Pomoc medyczna (wizyta lekarza/pielęgniarki, transport), Pomoc rehabilitacyjna i pielęgnacyjna (np. 
wizyty fizjoterapeuty, zabiegi, dostawa sprzętu, leków, opieka pielęgniarska po hospitalizacji), Pomoc psychologa, Lekcje 
prywatne, Infolinia medyczna) - organizacja i pokrycie kosztów 
 
 
Powyższe stanowi jedynie poglądowy skrót informacji dot. zakresu NNW polisy nr 1022777312. 
Podstawa prawna to OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NNW PZU EDUKACJA ustalone uchwałą Zarządu PZU S.A. nr UZ/423/2016 z 
dnia 24 października 2016 r. ze zmianami ustalonymi uchwałą Zarządu PZU S.A. nr UZ/93/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r.(OWU) 


