
 
 

OCHRONY UBEZPIECZENIA UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2022/2023 DLA UCZNIÓW  

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34 w  RADOMIU 

Suma ubezpieczenia 20 000,00 PLN – Składka 45,00 zł 
 

 

RODZAJ ŚWIADCZEŃ- ZAKRES OCHRONY 

WYSOKOŚĆ WYPŁATY 

wg Sumy 

Ubezpieczenia 

SUMA 
UBEZPIECZENIA 20 

000 ZŁ 
Wartość świadczeń w zł 

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

200% 40 000 ZŁ 

Świadczenie za Śmierć Ubezpieczonego podczas wycieczki szkolnej 150% 35 000 ZŁ 

Świadczenie za Śmierć Ubezpieczonego w wypadku komunikacyjnym 100 % 20 000 ZŁ 

Świadczenie za Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NNW, sepsy, wirusa 
SARS-CoV-2 

100 % 20 000 Zł 

Świadczenie z Śmierć z tytułu trwałego uszkodzenia ciała 100 % 20 000 ZŁ 

Świadczenie za Śmierć z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu 
spowodowanego zawałem serca, krwotokiem śródczaszkowym lub 
poważnym uszkodzeniem ciała 

 
100 % 

 

20 000 ZŁ 

Częściowy trwały uszczerbek na zdrowiu, w tym też: 

 Świadczenie za wystąpienie POCOWIDOWEGO ZESPOŁU PIMS-TS 

 Świadczenia z tytułu złamań kości lub zwichnięć stawów 
 Świadczenia z tytułu innych uszkodzeń ciała 
 Świadczenia z tytułu nagłego zatrucia gazami i produktami 

chemicznymi 
 Świadczenie z tytułu porażenia prądem, piorunem 
 Świadczenia z tytułu oparzeń 

 Świadczenia z tytułu odmrożeń 

 Świadczenia z tytułu wstrząśnienia lub podejrzenia wstrząśnienia 

mózgu 

 Świadczenia z tytułu pogryzień, pokąsań, ukąszeń ( jeśli dziecko 
zostanie pogryzione, do wypłaty świadczenia wystarczy 
dokumentacja z SOR ) 

 Świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu 
spowodowanego zawałem serca, krwotokiem śródczaszkowym lub 
poważnym uszkodzeniem ciała 

 
 
 
 
 
 

% w jakim 
Ubezpieczony doznał 
trwałego uszczerbku 

 
 
 

 
1% = 200 zł 

2% = 400 zł 

3% = 600 zł 

4 % = 800 zł 

Zwrot kosztów leczenia - Koszty leczenia, w tym rehabilitacji, podlegają 
zwrotowi, jeżeli zostały poniesione w związku z leczeniem:  
następstw nieszczęśliwego wypadku, obrażeń ciała powstałych wskutek 
napadu padaczki albo omdlenia, zawału serca, krwotoku śródczaszkowego, 
następstw nieszczęśliwego wypadku powstałego na skutek aktów 
terroryzmu, działań wojennych, wojny lub stanu wyjątkowego, które 
wystąpiły na terytorium państwa znajdującego się w rejonie świata 
zagrożonym aktami terroryzmu, działaniami wojennymi, wojną lub stanem 
wyjątkowym. 
 Zwracamy za zakwaterowania ubezpieczonego w okresie 

rehabilitacji – do wysokości 150 zł za dobę i maksymalnie za 10 dób; 
( do 100 km) 

 Zwracamy za zakwaterowania osoby bliskiej 
ubezpieczonego, w hospitalizacji ubezpieczonego po 
wypadku do wysokości 150 zł za dobę i maksymalnie za 10 dób. ( 
do 100 km) 

 Świadczenia z tytułu zwrotu kosztów nabycia przedmiotów 
ortopedycznych i środków pomocniczych oraz kosztów odbudowy 
stomatologicznej zębów stałych do 25% sumy ubezpieczenia 

przy czym zwrot kosztów odbudowy stomatologicznej zębów 
stałych nie 
może przekroczyć kwoty 200 złotych za każdy ząb. 

 
 
 
 
 
 
 

5 000 zł 

 
 
 
 
 
 
 

5 000 zł 

Zwrot kosztów rehabilitacji -następstwo wypadku 2 000 zł 2 000 zł 

Śmierć ubezpieczonego spowodowana nowotworem złośliwym 1 000 zł 1 000 zł 

Poważne zachorowanie - świadczenie jednorazowe 1 000 zł 1 000 zł 

Wystąpienie sepsy - świadczenie jednorazowe 1 000 zł 1 000 zł 

Śmierć dziecka z powodu wrodzonej wady serca 1 000 zł 1 000 zł 

Amputacja u dziecka kończyny lub jej części spowodowana 
nowotworem złośliwym 

1 000 zł 1 000 zł 

Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego w wyniku nieszczęśliwego 
wypadku 

1 000 zł 1 000 zł 

Dieta za pobyt w szpitalu spowodowany chorobą - za każdy dzień 

pobytu (pobyt - min 1dzień/noc) 

 Spowodowana chorobą- płatne od 1 dnia pobytu* 
 W wyniku NNW – płatne od 1 dnia pobytu* 

50 zł za każdy dzień 

max 3000 zł 

50 zł za każdy dzień 
max 3000 zł 

 
50 zł 

50 zł 



 

Świadczenia tytułu innych uszkodzeń ciała niż określone w tabeli 6 OWU PZU 
Edukacja, w wyniku których nie powstał trwały uszczerbek na zdrowiu (0% 
trwałego uszczerbku) urazu ciała który nie daje się zakwalifikować jako poważne 
uszkodzenie ciała (z wyłączeniem Interwencji stomatologicznej) Do wypłaty 
świadczenia , za drobne urazy, które wymagają jednorazowej interwencji lekarza, 
nie jest potrzebna wizyta kontrolna 

 

0,5 % 

 

125 zł 

Pomoc Psychologa - Zwrot kosztów wizyt u psychologa 2 000 zł 2 000 

Korepetycje 1 200 zł 1 200 zł 

Usługi powypadkowe typu ASSISTANCE na terytorium RP 

Usługi świadczone są przez Centrum Pomocy na terytorium RP w 
związku z zajściem wypadku ubezpieczeniowego w okresie 
ubezpieczenia. PZU organizuje i pokrywa koszty następujących 
usług assistance: 
 Pomoc Medyczna 
 Konsultacje z lekarzem - konsultacja stacjonarna w placówce 

medycznej, albo konsultacja podczas wizyty lekarza w 
miejscu pobytu ubezpieczonego. 

 Porada Telemedyczna 

 Wizyta Pielęgniarki w miejscu pobytu ubezpieczonego 

 Transport Medyczny 

 Pomoc rehabilitacyjna i pielęgnacyjna ( fizjoterapeuta ) 

 Dostarczenie do miejsca pobytu ubezpieczonego drobnego 

sprzętu rehabilitacyjnego lub medycznego 

 Dostarczenie do miejsca pobytu ubezpieczonego leków 

przepisanych przez lekarza 

 Domową opiekę pielęgniarską po hospitalizacji 

 Pomoc psychologa 

 Lekcje prywatne dla uczniów szkół podstawowych oraz szkół 
średnich 

 
 
 
 
 
 
 

 
2 000 zł 

 
 
 
 
 
 
 

 
Do 2 000 zł 

Świadczenie Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób z 
niepełnosprawnością – przysługuje w wysokości do 25% sumy 

ubezpieczenia 

 
25 % 

 
5 000 ZŁ 

Świadczenie z tytułu poważnego zachorowania: Świadczenie 
zdiagnozowane u ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia 

 Choroba CreutzfeldtaJakoba 

 HIV 

 Niewydolność nerek 

 Oponiak 

 Udar mózgu 

 Utrata wzrok 

 Utrata słuchu 

 Utrata mowy 

 Cukrzyca typu 1 

 Bąblowica 
 Wścieklizna 

 Neuroborelioza 

 Toczeń 

 Choroba Leśniowskiego Crohna 

 Stwardnienie rozsiane 
 Pocovidowy zespół PIMS-TS 

 
 
 
 
 
 

1 000 zł 

 
 
 
 
 
 

1 000 zł 

OBOWIĄZUJĄ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NNW PZU EDUKACJA ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu 

Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/110/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r*. 

W RAMACH UBEZPIECZENIA ODPOWIADAMY. 

 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 sportów ( REKREACYJNIE, WYCZYNOWO,

ZAWODOWO - nawet tych WYSOKIEGO RYZYKA ) 

Zapraszam, Chętnie odpowiem na WSZYSTKIE pytania. 
 

Śmietanka Dorota  tel.: +48 531 743 101, e-mail: dsmietanka@agentpzu.pl 
 

Zakładem ubezpieczeń jest PZU SA. Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje  o 
ubezpieczeniach, w tym definicje zdarzeń objętych ochroną, zakresu odpowiedzialności, wyłączeń i ograniczeń odpowiedzialności, znajdują się w aktualnych ogólnych 
warunkach ubezpieczenia (OWU) NNW PZU EDUKACJA dostępnych u naszych agentów, w naszych oddziałach i na pzu.pl. 

mailto:dsmietanka@agentpzu.pl

