
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży  

na rok szkolny 2012/2013 

 

 
PZU S.A. 

 
OWU następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w szkołach i innych zakładach ustalone 
uchwałą Zarządu PZU S.A. Nr UZ/323/2007 z dnia 19.06.2007 r., ze zmianami ustalonymi uchwałą Zarządu PZU 

S.A. Nr UZ/153/2008 z dnia 27.03.2008 r. oraz uchwałą Nr UZ/14/2011 z dnia 13.01.2011 r. 
Ochroną ubezpieczeniową objęte są następstwa nieszczęśliwych wypadków (oraz zawału serca, krwotoku 

śródczaszkowego, obrażeń ciała, których zaistnienie spowodowane zostało atakiem epilepsji albo omdleniem o 
nieustalonej przyczynie, usiłowania popełnienia samobójstwa przez ubezpieczonego), polegające na 

uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia lub powodujące śmierć ubezpieczonego, pod warunkiem, że zaszły w okresie 
ochrony ubezpieczeniowej. 

Okres ubezpieczenia 
od 1 września 2012 do 31 sierpnia 2013,  

24h/dobę 
 Zakres terytorialny: 

Następstwa nieszczęśliwych wypadków zaistniałych na terenie RP oraz poza granicami kraju  
 

Ochrona dla nieszczęśliwych wypadków, powstałych podczas pozaszkolnych zajęć sportowych  
(kluby, sekcje sportowe) 

Suma ubezpieczenia- 8.000 zł 
Wariant II – bez komisyjny 

 
 Wysokość świadczenia jako % sumy ubezpieczenia  

lub stała kwota 
z tytułu śmierci w następstwie 
nieszczęśliwego wypadku albo 
zdarzenia objętego umową 

100% 

z tytułu trwałego uszkodzenia 
ciała(wypłata następuje zgodnie z 
Tabelą norm oceny procentowej 
trwałego uszczerbku na zdrowiu- 
tabela nr 3) % za %  

(do 100%) Z tytułu złamań kości lub zwichnięć 
stawów (wypłata następuje zgodnie z 
Tabelą norm oceny procentowej 
trwałego uszczerbku na zdrowiu- 
tabela nr 4) 
Z tytułu oparzeń lub odmrożeń 
(Tabela nr 6) 

do 20% 

Z tytułu wstrząśnienia lub 
podejrzenia wstrząśnienia mózgu 
(wypłata następuje w zależności od 
długości pobytu w szpitalu- Tabela nr 
7) 

do 3%  
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z tytułu pogryzień, pokąsań, ukąszeń  
(w tym pogryzienie przez psa, jeśli 
ubezpieczony będzie przebywal w 
szpitalu powyżej jednego dnia)  

10% 

z tytułu trwałego uszczerbku na 
zdrowiu w wyniku obrażeń ciała, 
których zaistnienie spowodowane 
zostało atakiem epilepsji albo 
omdleniem o nieustalonej przyczynie 

% za %  
(do 100%) 

następstwa usiłowania popełnienia 
samobójstwa przez ubezpieczonego, 
polegające na uszkodzeniu ciała, 
rozstroju zdrowia lub powodujące 
śmierć ubezpieczonego 

% za %  
(do 100%) 

jednorazowe świadczenie w 
przypadku obrażeń, które nie 
spowodowały trwałego uszczerbku 
na zdrowiu, a wystąpiły poniższe 
następstwa (Tabela nr 5): 
- nagłe zatrucie gazami, substancjami i 
produktami chemicznymi, porażenie 
prądem, piorunem, które to stany 
wymagały hospitalizacji, 
 

5% 

-następstwa urazów ciała z jednego  
wypadku, które wymagało interwencji   
lekarskiej w placówce medycznej  
połączonej z dalszym leczeniem  i 
wymagającej co najmniej jednej 
wizyty kontrolnej, a nie zostało 
umieszczone w tabelach lub nie 
dające się zakwalifikować do definicji 
poważnego uszkodzenia ciała (nie 
dotyczy interwencji stomatologicznej) 

1.5% 

zwrot kosztów nabycia przedmiotów 
ortopedycznych i środków 
pomocniczych 

do 25%,  

zwrot kosztów przeszkolenia 
zawodowego osób 
niepełnosprawnych 

do 25% 
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świadczenia typu assistance na 
terytorium RP w związku z 
zaistnieniem nieszczęśliwego 
wypadku lub zdarzenia objętego 
umową obejmujące: 
- pomoc medyczną (wizyta lekarza w 
miejscu pobytu ubezpieczonego, 
wizyta ubezpieczonego u lekarza w 
placówce medycznej, wizyta 
pielęgniarki w miejscu pobytu 
ubezpieczonego, transport medyczny)  
- pomoc rehabilitacyjną i 
pielęgniarską (organizacja procesu 
rehabilitacji, dostawa drobnego 
sprzętu rehabilitacyjnego lub 
medycznego, dostarczenie do miejsca 
pobytu leków przepisanych przez 
lekarza, domową opiekę pielęgniarską 
po hospitalizacji)  
- pomoc psychologa 
- lekcje prywatne dla uczniów szkół 
podstawowych, gimnazjum oraz szkół 
ponadgimnazjalnych  
- infolinia medyczna i telefoniczna 
konsultacja ze specjalistą 
- usługi informacyjne dla nauczycieli 

 
 
 
 
 

do 2.000 zł 
 
 
 
 
 

do 1.000 zł 
 
 
 
 
 
 
 

do 1.500 zł 
do 400 zł 

zwrot kosztów leczenia pozostających 
w związku z nieszczęśliwym 
wypadkiem poniesionych na 
terytorium RP  

do 30% 

zwrot kosztów leczenia pozostających 
w związku z nieszczęśliwym 
wypadkiem związanych z rehabilitacją 

zwrot kosztów leczenia pozostających 
w związku z nieszczęśliwym 
wypadkiem związanych z zakupem 
leków 
zwrot kosztów leczenia pozostających 
w związku z nieszczęśliwym 
wypadkiem poniesionych poza 
granicami kraju 
zwrot kosztów leczenia 
stomatologicznego pozostających w 
związku z nieszczęśliwym wypadkiem 
jednorazowe świadczenie w 
przypadku zgonu ubezpieczonego  
spowodowanego nowotworem 
złośliwym 

1.000 zł 
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jednorazowe świadczenie w 
przypadku zgonu dziecka, ucznia lub 
studenta w wieku do 25 lat z powodu 
wrodzonej wady serca 

1.000 zł 

jednorazowe świadczenie w 
przypadku śmierci przedstawiciela 
ustawowego spowodowanej 
nieszczęśliwym wypadkiem oraz z 
innej przyczyny, w tym choroby 

1.000 zł 

jednorazowe świadczenie w 
przypadku amputacji kończyny lub 
części kończyny spowodowanej 
nowotworem złośliwym u ucznia w 
wieku do 25 lat 

1.000 zł  

 
 
Wszelkich informacji w sprawie przedmiotowego ubezpieczenia oraz zgłaszania szkód udzieli Państwu 
Broker Ubezpieczeniowy  Renata Kobiela 
 
Telefon kontaktowy: 32 215-10-10 lub 501 491 062 
Adres e-mail: renatak@cabroker.pl 
 


