
 

OPIS UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW NA ROK 2018/2019 

 

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży  w PZU S.A chroni dzieci 24h na dobę na 

terenie całego świata. Obejmuje odpowiedzialność za wypadki podczas każdej aktywności, także 

uprawiania wszelkich sportów w czasie zajęć lekcyjnych jak i w czasie zajęć w ramach pozaszkolnych 

klubów, organizacji sportowych czy w czasie wolnym.  

Wysokość świadczenia w razie śmierci ubezpieczonego w wyniku wypadku na terenie placówki 

oświatowej wynosi dwukrotność wybranej sumy ubezpieczenia. Oferta została wzbogacona o dodatkowe 

świadczenie w razie śmierci ubezpieczonego na skutek wypadku komunikacyjnego – w wysokości 

10 000 zł(dodatkowo poza wypłatą 10 000 zł z zakresu podstawowego). Dokładny zakres obrazuje tabela 

poniżej: 

 
UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY I PERSONELU. Świadczenia podstawowe  w 

ramach składki podstawowej za wariant II przy sumie  10 000 zł 

Śmierć ubezpieczonego 

w następstwie :                                                                                                     
- nieszczęśliwego wypadku,                                                                                 
- zawału serca,                                                                                                   
- krwotoku śródczaszkowego,                                                                              
- ataku epilepsji,                                                                                                 
- sepsy 

100% sumy ubezpieczenia – 10 000 zł 

Śmierć ubezpieczonego 
na terenie placówki 

świadczenie wypłacane 
dodatkowo poza świadczeniem za 
śmierć ubezpieczonego w następstwie 
nieszczęśliwego wypadku  

 2 x 100% sumy ubezpieczenia – łącznie 20 000 zł 

Śmierć ubezpieczonego 
w wypadku 
komunikacyjnym 

świadczenie wypłacane 
dodatkowo poza świadczeniem za 
śmierć ubezpieczonego w następstwie 
nieszczęśliwego wypadku  

2 x 100% sumy ubezpieczenia – łącznie 20 000 zł 

Koszty nabycia 
przedmiotów 
ortopedycznych i 
środków pomocniczych 
oraz koszty odbudowy 
stomatologicznej 
zębów stałych 

zwrot kosztów nabycia 
przedmiotów ortopedycznych i 
środków pomocniczych oraz 
koszty odbudowy 
stomatologicznej zębów stałych, 
poniesionych na terenie RP i za 
granicą  

do 25% sumy ubezpieczenia (do 200 zł za każdy ząb) 

Koszty przeszkolenia 
zawodowego osób 
niepełnosprawnych 

zwrot kosztów przeszkolenia 
zawodowego osób 
niepełnosprawnych, poniesionych na 
terenie RP i za granicą 

do 25% sumy ubezpieczenia 

Trwały uszczerbek na 
zdrowiu 

spowodowany zawałem serca, 
krwotokiem śródczaszkowym lub 
poważnym uszkodzeniem ciała; 
wysokość świadczenia ustalana na 
podstawie orzeczenia lub opinii 
lekarskiej - stanowi taki procent sumy 
ubezpieczenia, w jakim ubezpieczony 
doznał trwałego uszczerbku  

do 100% sumy ubezpieczenia 

 
ŚWIADCZENIA TYPU ASSISTANCE ( NA TERYTORIUM RP) W RAMACH SKŁADKI PODSTAWOWEJ. 

 

 
 
Pomoc medyczna 

wizyta lekarza w miejscu pobytu 
ubezpieczonego 

 
 

łączna kwota  do 2000 zł na każdy nieszczęśliwy wypadek 

wizyta ubezpieczonego w lekarza w 
placówce medycznej 

transport medyczny 

wizyta pielęgniarki w miejscu pobytu 
ubezpieczonego 

Pomoc rehabilitacyjna i 
pielęgnacyjna 

organizacja procesu rehabilitacji do 500 zł na każdy wypadek 

dostawa drobnego sprzętu 
rehabilitacyjnego lub medycznego 

do 300 zł na każdy wypadek 
dostarczenie do miejsca pobytu leków 
przepisanych przez lekarza 

domowa opieka pielęgniarska po 
hospitalizacji dłuższej niż 2 dni 

do 1000 zł na każdy wypadek 

Pomoc psychologa 
pomoc psychologa 

do 1500 zł na każdy wypadek dla każdej osoby uprawnionej do skorzystania 
z tej pomocy 



 

Lekcje prywatne 

dla uczniów szkół podstawowych, 
gimnazjów oraz szkół 
ponadgimnazjalnych (z wyłączeniem 
policealnych) - jeżeli na skutek 
nieszczęśliwego wypadku uczeń nie 
może uczęszczać do szkoły dłużej niż 
10 dni od dnia wypadku, PZU 
organizuje i pokrywa koszty 
indywidualnych korepetycji z 
wybranych przedmiotów 
(maksymalnie 2) wchodzących w 
zakres programu nauczania szkoły 

do 400 zł na każdy nieszczęśliwy wypadek 

      

ŚWIADCZENIA DODATKOWE  

Zwrot kosztów 
leczenia, w tym 
rehabilitacji 

poniesionych w związku z 
nieszczęśliwym wypadkiem lub 
zdarzeniem objętym ochroną na 
terytorium RP i za granicą w ramach 
kosztów leczenia oraz 
poniesionych w związku z 
rehabilitacją w okresie 6 
miesięcy od dnia wypadku lub 
zdarzenia objętego ochroną 

Wysokość świadczenia do 3000 zł 

Jednorazowe 
świadczenia 

z tytułu wystąpienia sepsy  

Wysokość świadczenia po 1000 zł za każde zdarzenie 

w przypadku zgonu ubezpieczonego 
spowodowanego nowotworem 
złośliwym 

w przypadku zgonu dziecka z powodu 
wrodzonej wady serca 

w przypadku amputacji kończyny lub 
części kończyny spowodowanej 
nowotworem złośliwym u dziecka 

w przypadku śmierci przedstawiciela 
ustawowego w wyniku 
nieszczęśliwego wypadku 

 

 

Łączna roczna składka za powyższy zakres( w tym świadczenia dodatkowe)  dla dzieci i     

uczniów uczęszczających do placówki  to 40 zł od osoby.  

 

Szkody można zgłaszać: 

 

- telefonicznie, dzwoniąc na numer 801 102 102 lub 22 566 55 55  

 

-  przez internet, wchodząc na stronę pzu.pl i wypełniając formularz zgłoszenia szkody  

 

-lub w najbliższym oddziale PZU 

 

 

 


