
ŚWIADCZENIA PZU PZU

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

z tytułu śmierci ubezpieczonego w wyniku wypadku na terenie placówki 40 000 zł 30 000 zł

z tytułu śmierci ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego 40 000 zł 30 000 zł

z tytułu śmierci ubezpieczonego w wyniku sepsy  20 000 zł 15 000 zł

z tytułu zdiagnozowania sepsy w wysokości:  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

200 zł (także w wyniku omdlenia lub 

ataku epilepsji)

150 zł (także w wyniku omdlenia lub 

ataku epilepsji)

z tytułu leczenia operacyjnego - złamania lub zwichnięcia, dodatkowe świadczenie w 

wysokości:   
600 zł 300 zł

z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu za każdy 1% sumy ubezpieczenia w wyniku: 

zawału serca, krwotoku śródczaszkowego. Poważne uszkodzenia ciała w następstwie 

wypadku:  pobyt w szpitalu pow. 3 dni - min. 14 dni, zabieg operacyjny w trybie 

ostrym, trwałe pogorszenie ostrości wzroku, słuchu, deficyt neurologiczny, częściowa 

amputacja kończyn, częściowa utrata narządów wewnętrzynych

200 zł 150 zł

z tytułu porażenia prądem, piorunem, nagłego zatrucia gazami, substancjami i 

produktami chemicznym, w wysokości:
1 000 zł 750 zł

świadczenie z tytułu pogryzień, pokąsań, ukąszeń - pobyt  1 dzień w szpitalu,  w 

wysokości:
2 000 zł 1 500 zł

koszty nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych do wysokości: 5 000 zł 3 750 zł

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

koszty leczenia (refundacja) w wyniku nieszczęśliwego wypadku: wizyt lekarskich, 

zabiegów ambulatoryjnych, badań, zakupu środków opatrunkowych i rehabilitacji, 

poniesione na terenie RP do sumy: 

2 000 zł RP i zagranica 1 500 zł RP i zagranica

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

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

WYSOKOŚĆ SKŁADKI 59 zł 47 zł

WYSOKOŚĆ SKŁADKI DLA KLAS MATURALNYCH 63 zł 51 zł

ASSISTANCE

WYSOKOŚĆ SKŁADKI 

UPRAWIANIE SPORTU

TERMIN PRZEKAZANIA SKŁADKI 31 października

w zakresie ubezpieczenia

Ubezpieczenie NNW na rok szkolny 2017/2018 w II wariantach do wyboru 

m.in.: wizyta, lekarza, pielęgniarki, fizjoterapeuty, transport do szpitala, 

lekcje prywatne, pomoc psychologa

bezpłatnie dla zdarzeń powstałych w wyniku nieszczęśliwego wypadku


