
Informacja dla placówki:
1 Akademickie Liceum Ogólnokształcące
81-653 Gdynia, ul. Narcyzowa 6 Regon 000988365

Agent PZU:  Agnieszka Świtlik-Majewska, te. 509 35 66 05

e-mail: aswitlik-majewska@agentpzu.pl

W CENIE UBEZPIECZENIA:

Ochrona na terenie całego świata

Ochrona 24 godziny na dobę, przez cały rok, także podczas wakacji, ferii, świąt 

Ubezpieczenie obejmuje następstwa złamań, zwichnięć, ukąszeń, pogryzień, oparzeń i wstrząśnienia mózgu
Jeżeli wypadek zdarzy się w czasie wycieczki szkolnej (zgodnie z OWU) - wyższe odszkodowanie (1,5% za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu)

Odpowiedzialność za wypadki powstałe w wyniku uprawiania sportów, także poza szkołą
Wypłata świadczenia w razie wystąpienia pocovidowego zespołu PIMS-TS
Po wypadku lub ciężkiej chorobie - pomoc psychologiczna oraz korepetycje (zgodnie z OWU)
Świadczenia typu assistance na terenie Polski - organizacja pomocy medycznej i pokrycie jej kosztów

Śmierć spowodowana nowotworem złośliwym - świadczenie jednorazowe 2 000 zł 2 000 zł 2 000 zł

WYSOKOŚĆ SKŁADKI 60 zł 65 zł 70 zł

Poważna zachorowanie - jednorazowe świadczenie 2 000 zł 2 000 zł 2 000 zł

Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego w wyniku nieszczęśliwego wypadku 2 000 zł 2 000 zł 2 000 zł

* Ogólne warunki ubezpieczenia NNW PZU Edukacja ustalone uchwałą Zarządu PZU SA nr UZ/110/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r.

Dieta za pobyt w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem - za 
każdy dzien pobytu 15 zł 20 zł 25 zł

Dieta za pobyt w szpitalu spowodowany chorobą - za każdy dzien pobytu 15 zł 20 zł 25 zł

Śmierć w następstwie wypadku komunikacyjnego - świadczenie dodatkowe, 
poza świadczeniem za śmierć spowodowaną nieszczęśliwym wypadkiem 10 000 zł 10 000 zł 10 000 zł
Zwrot kosztów związanych z dostosowaniem mieszkania do potrzeby osoby 
z trwałym uszczerbkiem na zdrowiu 10 000 zł 10 000 zł 10 000 zł

Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji 3 505 zł 4 110 zł 4 395 zł

Wystąpienie sepsy - świadczenie jednorazowe 2 000 zł 2 000 zł 2 000 zł

Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych do  25% 
sumy ubezpieczenia do 4 500 zł do 6 250 zł do 7 500 zł

ŚWIADCZENIA DODATKOWE

Zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych 
do  25% sumy ubezpieczenia, w tym:                                                                                                              
zwrot kosztów odbudowy stomatologicznej zębów stałych

do 4 500 zł do 6 250 zł do 7 500 zł

do 200 zł na każdy ząb do 200 zł na każdy ząb do 200 zł na każdy ząb

Śmierć spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem, obrażeniami ciała 
powstałymi wskutek ataku epilepsji lub omdleniem z przyczyny innej niż 
choroba przewlekła, zawałem serca, krwotokiem śródczaszkowym, sepsą

18 000 zł 25 000 zł 30 000 zł

Śmierć ubezpieczonego na terenie placowki w wysokości podwojonej sumy 
ubezpieczenia (200 % sumy ubezpieczenia) 36 000 zł 50 000 zł 60 000 zł

ŚWIADCZENIA PODSTAWOWE 180 zł za 1% 250 zł za 1% 300 zł za 1%

Świadczenie za wystąpienie zdarzeń: trwałe uszkodzenie ciała, złamanie kości 
lub zwichnięcie stawów, oparzenie, odmrożenie, wstrząśnienie lub podejrzenie 
wstrząśnienia mózgu, pogryzienie lub pokąsanie

do 18 000 zł do 25 000 zł do 30 000 zł

Propozycje ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków                                          
dla uczniów PZU NNW EDUKACJA

UCZNIOWIE

Wariant II BIS zgodnie z zawartymi w ogólnych warunkach (OWU) tabelami, które okreslają rodzaj zdarzenia i wysokość 
świadczenia

ZAKRES UBEZPIECZENIA
SUMA UBEZPIECZENIA SUMA UBEZPIECZENIA SUMA UBEZPIECZENIA

18 000 zł 25 000 zł 30 000 zł

Link do zawarcia ubezpieczenia: https://ubestrefa.pl/oferta/gjvp6j


