
Opcja II

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 sportu

Usługi powypadkowe typu assistance na terytorium RP – organizacja  pomocy medycznej i pokrycie jej kosztów

Wypłacamy pieniądze w razie śmierci spowodowanej obrażeniami ciała, które powstały 

wskutek napadu padaczki albo omdleniem, zawałem serca, krowotokiem 

śródczaszkowym, sepsą.

24 000 zł 0 zł 0 zł

Jeśli śmierć nastąpi w czasie wycieczki szkolnej, wypłacimy wyższe odszkodowanie 

(dodatkowe 50%)
36 000 zł 0 zł 0 zł

Jeśli wypadek zdarzy się w czasie wycieczki szkolnej, wypłacimy wyższe odszkodowanie 

niż w razie każdego innego wypadku – 1,5% sumy ubezpieczenia za każdy 1% uszczerbku 

na zdrowiu.

do 36 000 zł do 0 zł do 0 zł

2 000 zł 0 zł 0 złŚmierć z powodu nowotworu złośliwego

ŚWIADCZENIA DODATKOWE

Zwracamy koszty przeszkolenia zawodowego osób z niepełnosprawnością do 25% sumy 

ubezpieczenia.

Jeśli śmierć wydarzy się na terenie placówki (lub będzie konsekwencją zdarzeń na terenie 

placówki), wypłacimy 200% sumy ubezpieczenia.

Zwracamy koszty nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych do 25% 

sumy ubezpieczenia (w tym zwrot kosztów odbudowy stomatologicznej zębów stałych).

0 zł29 000 zł

do 6 000 zł do 0 zł do 0 zł

do 200 zł za każdy ząb do 200 zł za każdy ząb do 200 zł za każdy ząb

do 6 000 zł do 0 zł do 0 zł

0 zł

0 zł30 zł

30 zł

0 zł

0 zł

Zwrot kosztów dostosowania mieszkania

Pobyt w szpitalu z powodu nieszczęśliwego wypadku - za każdy dzień pobytu

46 ZŁ
POLECANA
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OPCJA
W RAMACH UBEZPIECZENIA

0 zł0 zł

Ryczałt za niezdolność do nauki lub pracy – za każdy dzień niezdolności

0 złZwrot kosztów leczenia i rehabilitacji 0 zł

Pobyt w szpitalu z powodu choroby - za każdy dzień pobytu

0 zł

2 000 zł

0 zł

0 zł 0 zł

Poważne zachorowanie: m.in. na cukrzycę typu 1, neuroboreliozę, 

wściekliznę oraz Pocovidowy Zespół PIMS-PT

Wystąpienie sepsy

Śmierć dziecka z powodu wrodzonej wady serca

2 000 zł 0 zł

Wypłacamy pieniądze w razie różnych sytuacji: złamanie kości, zwichnięcie stawów, 

wstrząśnienie lub podejrzenie wstrząśnienia mózgu, oparzenie, odmrożenie, pogryzienie 

lub pokąsanie, trwałe uszkodzenie ciała.

do 24 000 zł do 0 zł do 0 zł

ŚWIADCZENIA PODSTAWOWE

Wariant II zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpiecznia NNW PZU Edukacja nr UZ/110/2022 z 20.04.2022r.

24 000 zł

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W ŁAZACH

SKŁADKA ROCZNA ZA OSOBĘ: 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

2 000 zł

Amputacja u dziecka kończyny lub jej części spowodowana nowotworem złośliwym

Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego w wyniku nieszczęśliwego wypadku

2 000 zł

Śmierć w wypadku komunikacyjnym

2 000 zł 0 zł

0 zł

0 zł 0 zł

SUMA UBEZPIECZENIA

Opcja III

Informacja o ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych 

wypadków dzieci i pracowników PZU NNW Edukacja

0 zł 0 zł

ZAKRES UBEZPIECZENIA

48 000 zł

Masz pytania? Skontaktuj się ze mną:

Opcja I

2 500 zł

0 zł 0 zł


