UBEZPIECZENIE NNW

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci,
młodzieży i personelu
Przedmiot ubezpieczenia to następstwa:
• nieszczęśliwego wypadku
• zawału serca
• krwotoku śródczaszkowego
• obrażeń ciała, których zaistnienie spowodowane zostało atakiem epilepsji albo omdleniem
o nieustalonej przyczynie
oraz
• śmierć ubezpieczonego spowodowana sepsą
• świadczenie z tytułu zdiagnozowania sepsy – NOWOŚĆ
• śmierć ubezpieczonego na terenie placówki szkolnej - świadczenie dodatkowe w

wysokości 100% sumy ubezpieczenia na wypadek śmierci – NOWOŚĆ
Ochroną objęte są zdarzenia, którym ubezpieczony uległ bez względu na to, gdzie w danym momencie
przebywał (w kraju czy za granicą) i o której godzinie doszło do wypadku (ochrona 24 h na dobę),
tj. m.in. w czasie nauki/prowadzenia zajęć, w drodze do lub ze szkoły, a także w czasie różnych zajęć
pozalekcyjnych, w tym także podczas uprawiania sportu (i wyczynowo, i rekreacyjnie) oraz w życiu
prywatnym.
Ubezpieczenie obejmuje również wypadki powstałe podczas kolonii, obozów i „zielonych szkół”, a także
„działa” podczas ferii, wakacji i dni świątecznych.

Podstawa: ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w
szkołach i innych zakładach ustalone uchwałą UZ/102/2013 z dnia 29 marca 2013 r.

UBEZPIECZENIE NNW

Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej
w następstwie:
• nieszczęśliwego wypadku
Śmierć ubezpieczonego

• zawału serca
• krwotoku śródczaszkowego

100% sumy
ubezpieczenia

• ataku epilepsji
• sepsy

Trwały uszczerbek na
zdrowiu

jeżeli w wyniku nieszczęśliwego wypadku, zawału serca, krwotoku śródczaszkowego,
ataku epilepsji albo omdlenia o nieustalonej przyczynie ubezpieczony dozna 100%
trwałego uszczerbku na zdrowiu, to otrzyma świadczenie w pełnej wysokości sumy
ubezpieczenia, tj.: 100% trwałego uszczerbku = 100% sumy ubezpieczenia, a w razie
niższego uszczerbku – taki procent sumy ubezpieczenia, w jakim ubezpieczony doznał
trwałego uszczerbku, tj.:
1% uszczerbku = 1% sumy ubezpieczenia
10% uszczerbku = 10% sumy ubezpieczenia
50% uszczerbku = 50% sumy ubezpieczenia
itd.

Do 100% sumy
ubezpieczenia

Brak trwałego
uszczerbku na zdrowiu

jeżeli uraz ciała wymagał interwencji lekarskiej w placówce medycznej połączonej
z dalszym leczeniem i wymagał co najmniej 1 wizyty kontrolnej.

Jednorazowe świadczenie
1% sumy ubezpieczenia

• koszty nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz koszty
odbudowy stomatologicznej zębów stałych (do 200 zł za każdy ząb) (teren: kraj
i zagranica)

Do 25% sumy
ubezpieczenia

Koszty nabycia
przedmiotów
ortopedycznych
i koszty przeszkolenia
zawodowego

Sepsa

Śmierć ubezpieczonego
na terenie placówki
oświatowej

• koszty przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych (teren: kraj)

• jednorazowe świadczenie przysługujące z tytułu zdiagnozowania sepsy w

1.000,00 zł

okresie ubezpieczenia

100% s.u na wypadek
• świadczenie wypłacane dodatkowo poza świadczeniem za śmierć
ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku

śmierci

Świadczenie typu assistance (na terytorium RP) w ramach składki
podstawowej

• wizyta lekarza w miejscu pobytu ubezpieczonego
Pomoc medyczna

• wizyta ubezpieczonego u lekarza w placówce medycznej

Łączna kwota 2 000 zł
na każdy nieszczęśliwy
wypadek

• transport medyczny
• wizyta pielęgniarki w miejscu pobytu ubezpieczonego
• transport medyczny

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 powyżej 2 dni

Do 1 000 zł na każdy
wypadek

Pomoc psychologa

pomoc psychologa

Do 1 500 zł na każdy
wypadek dla każdej osoby
uprawnionej do skorzystania
z tej pomocy

Lekcje prywatne

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

Do 400 zł na każdy
nieszczęśliwy wypadek

Zakres świadczeń / ochrony ubezpieczenia zgodnie z owu:
s.u 15.000,00 zł
świadczenia podstawowe
świadczenia dodatkowe :
1/ zwrot kosztów leczenia do wysokości 30% sumy ubezpieczenia
2/ jednorazowe świadczenie w przypadku zgonu ubezpieczonego
spowodowanego nowotworem złośliwym
3/ jednorazowe świadczenie w przypadku zgonu ucznia w wieku do 25 lat
z powodu wrodzonej wady serca
4/ jednorazowe świadczenie w przypadku amputacji kończyny lub części
kończyny spowodowanej nowotworem złośliwym ucznia
5/ jednorazowe świadczenie w przypadku śmierci przedstawiciela
ustawowego lub osoby, która ma na utrzymaniu ucznia

Składka od 1 ucznia : 55,00 zł

