
 
Skrócone warunki świadcze ń w ubezpieczeniu dzieci  

 (świadczenia podstawowe + zwrot KL + 4 ryzyka dodatko we) 
 
                           Suma Ubezpieczenia: 13 000 zł, składka 45,00 zł 

 

Rodzaje świadcze ń podstawowych Wysoko ść świadczenia 
w wariancie II 

 
100% SU z tytułu śmierci  w następstwie nieszczęśliwego wypadku , zawału 
serca, krwotoku śródczaszkowego, ataku epilepsji, sepsy 
 
200% SU z tytułu śmierci  w następstwie nieszczęśliwego wypadku na 
terenie placówki szkolnej 
 

             13 000 zł 
 
 
             26 000 zł  

 
z tytułu trwałego uszkodzenia ciała , w zależności od rodzaju uszkodzenia 
do 100% SU (Tabela nr 4 OWU) 
 

 
         do 13 000 zł 

z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu  spowodowanego zawałem serca,  
krwotokiem śródczaszkowym, atakiem epilepsji, omdleniem z przyczyny 
innej niż choroba przewlekła, nieszczęśliwym wypadkiem 

 
130 zł  

za każdy orzeczony 1% 
trwałego uszczerbku 

 
 
z tytułu złamań kości lub zwichni ęć stawów , w zależności od rodzaju 
kości lub stawu, za pojedynczy uraz do 11% SU (Tabela nr 5 OWU)  
 
 
w tym złamanie z ęba stałego 
 

do 1 430 zł za jedno 
uszkodzenie w zale żności 

od rodzaju złamania 
 

65 zł za każdy ząb 
maksymalnie do 650 zł 

z tytułu oparzeń i odmro żeń do 20% SU (Tabela nr 7 OWU) 
 

do 2 600 zł 
 
z tytułu wstrz ąśnienia lub podejrzenia wstrz ąśnienia mózgu do 3% (w 
zależności od długości pobytu w szpitalu  Tabela nr 8 OWU) 
 

 
              do 390 zł 

 
z tytułu pogryzie ń, pok ąsań, ukąszeń (wymagające hospitalizacji)  10% SU 
 

1 300 zł 

 
zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych  i środków 
pomocniczych oraz kosztów odbudowy stomatologicznej zębów stałych do 
25% SU 
 

 
do 3 250 zł 

do 200 zł za ka żdy ząb 

 
zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego  osób niepełnosprawnych do 
25% SU 
 

 
do 3 250 zł 

 
jednorazowe świadczenie z tytułu następstw obrażeń ciała polegające na 
rozstroju zdrowia, których zaistnienie spowodowane zostało sepsą  
  
jednorazowe świadczenie w przypadku nagłego zatrucia  gazami, 
substancjami i produktami chemicznymi, porażenie prądem, piorunem, które 
wymagały hospitalizacji 5% SU 
 

               1 000 zł                  
 
 
 
                  650 zł 

 
Wypłata świadczenia ryczałtowego w przypadku braku trwałego 
uszczerbku na zdrowiu, jeżeli uraz ciała wymagał interwencji lekarskiej w 
placówce medycznej i jest połączone z dalszym leczeniem, wymaga co 
najmniej 1 wizyty kontrolnej 0,5% SU, Tabela nr 6 poz.3 OWU  
 

65 zł 



Rodzaje świadcze ń dodatkowych Wysoko ść świadczenia 

zwrot kosztów leczenia NNW powstałych na tereni e RP i poza jej 
granicami  (m.in. koszty rehabilitacji oraz poniesi one np. na zakup 
środków opatrunkowych, np. tzw. lekkiego gipsu, środków 
przeciwbólowych oraz innych niezb ędnych z medycznego punktu 
widzenia w zwi ązku z zaistniałym wypadkiem – na podstawie 
rachunków i dowodów zapłaty  

           do 3 000 zł 

jednorazowe świadczenie w przypadku zgonu ubezpieczonego  
spowodowanego nowotworem zło śliwym  

1.000 zł 

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

1.000 zł 

jednorazowe świadczenie w przypadku śmierci rodzica lub 
przedstawiciela ustawowego w wyniku NNW  1.000 zł 

jednorazowe świadczenie w przypadku amputacji ko ńczyny lub cz ęści 
kończyny spowodowanej nowotworem zło śliwym u ubezpieczonego  

1.000 zł 

 
Powyższa tabela wykazuje najcz ęstsze zdarzenia i wysoko ść świadcze ń. Wszystkie uj ęte są w tabelach  

w aktualnych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia NNW PZ U Edukacja  dost ępne na internetowej stronie pzu.pl 
 
 
 
Usługi powypadkowe typu assistance na terytorium RP  – gratis! 

 
Usługi assistance świadczone s ą przez Centrum Pomocy   
 

 
Usługi ASSISTANCE 

 
Limity na ka żdy nieszcz ęśliwy wypadek 

lub zdarzenie obj ęte umow ą 
 

POMOC MEDYCZNA: 
1) wizyta lekarza w miejscu pobytu Ubezpieczonego, 
2) wizyta u lekarza w placówce medycznej, 
3) wizyta piel ęgniarki w miejscu pobytu ubezpieczonego, 
4) transport medyczny do, z i pomi ędzy placówkami. 

do ł ącznej kwoty 2 000 zł na wszystkie 
wymienione usługi w odniesieniu do 
każdego wypadku ubezpieczeniowego 

POMOC REHABILITACYJNA I PIEL ĘGNACYJNA: 
1) organizacja procesu rehabilitacji, 

np. wizyta fizjoterapeuty 
2) dostawa drobnego sprz ętu rehabilitacyjnego lub 

medycznego 
3) dostarczenie do miejsca pobytu leków przepisanyc h przez 

lekarza, 
4) domowa opieka piel ęgniarska po hospitalizacji trwaj ącej 

pow. 2 dni. 

 
do ł ącznej kwoty 500 zł 
 
do wysoko ści 300 zł 
 
do wysoko ści 300 zł 
 
do wysoko ści 1 000 zł 

POMOC PSYCHOLOGA  do wysoko ści 1 500 zł 

 
LEKCJE PRYWATNE dla uczniów szkół podstawowych, gimnazju m  
oraz szkół ponadgimnazjalnych z wył ączeniem uczniów szkół  
policealnych  (jeżeli ubezpieczony uczeń nie może uczęszczać do szkoły 
dłużej niż 10 dni od dnia zajścia wypadku ubezpieczeniowego) 
 

 
z maksymalnie 2 wybranych 
przedmiotów do wysoko ści 400 zł 

 
INFOLINIA MEDYCZNA I TELEFONICZNA KONSULTACJA  
Z LEKARZEM CENTRUM  POMOCY 
 

Bez limitu 

 



Ważne informacje: 
 

• - ponosimy odpowiedzialność za zdarzenia 24 godziny na dobę  w kraju i za granicą, 

•  - odpowiedzialność za szkody w wyniku uprawiania sportów  również w klubach i zrzeszeniach,   

•  - odpowiedzialność za wypadki podczas jazdy na rowerze po drogach publicznych dziecka  

   w wieku do 10 lat – nawet chwilowo bez opieki osoby dorosłej, 

• - zwrot kosztów leczenia poniesionych w kraju i za granicą,  

• - gwarantujemy szybką i sprawną wypłatę świadczenia (nie trzeba  czekać na zakończenie 

leczenia!! Nie trzeba powoływać komisji lekarskiej!! Szkodę możemy zgłosić nawet w tym samym 

dniu, co wypadek). 

 
   Oferujemy trzy sposoby zgłaszania szkody: 
  

• z dowolnego miejsca pod numerem telefonu 801 102 102 lub + 48 22 366 55 55 dostępny 24h/7, 
 

• drogą internetową pod adresem www.pzu.pl (z możliwością dołączania skanów lub zdjęć 
dokumentów), 

    .   w Oddziale PZU SA przy ulicy Ozimskiej 5 w Opolu, pracownik PZU przyjmie zgłoszenie, można także 
         skorzystać z telefonu w oddziale 
 
 
 
 
W celu zgłoszenia szkody będą potrzebne następujące dokumenty: 
 

• dokumentacja medyczna potwierdzająca datę wypadku oraz rodzaj urazu (ksero karty z leczenia w 
przychodni bądź w przypadku pobytu w szpitalu wypis ze szpitala) – NIE WYMAGAMY PŁATNYCH 
ZAŚWIADCZEŃ LEKARSKICH!!! 

• numer konta bankowego, 
• rachunki, dowody zapłaty za  leczeniem, leki, środki opatrunkowe, 
• notatka z policji/prokuratury/sądu – jeśli organy te były włączone w sprawie. 

 
 
Do umowy mają zastosowanie 
 
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. 
 

 
Na wszelkie pytania i wątpliwości, odpowiedzi udzieli Państwu 
 
Małgorzata Korolewicz-Janocha  tel. 603 127 513 
 
 
 
 
 
 
 
 


