
Opiekun Placówki ze strony PZU SA 
         Doradca Ubezpieczeniowy 
            MAREK ROMANIEC 
             Tel.: 501 567 307 

INFORMACJA O UBEZPIECZENIU 
 

V Liceum Ogólnokształcące im. St. Żeromskiego 
Ubezpieczenie NNW dzieci na rok 2016/2017 (od 01.09.2016 do 31.08.2017) 

OWU zgodnie z Uchwałą PZU SA UZ/102/2013 z dnia 29.03.2013r. 
 

Polisa NNW chroni na całym świecie przez 24 godziny na dobę 
Wariant I 

Suma Ubezpieczenia 10.000 zł 
Dodatkowe świadczenia:  

- Koszty leczenia w tym rehabilitacji do limitu 30 % sumy ubezpieczenia 
- Jednorazowe świadczenie w przypadku zgonu ubezpieczonego spowodowanego nowotworem 

złośliwym w wysokości 1.000 zł 
- Jednorazowe świadczenie w przypadku zgonu dziecka, ucznia w wieku do 25 lat z powodu wrodzonej 

wady serca w wysokości 1.000 zł 
- Jednorazowe świadczenie w przypadku śmierci w wyniku NW przedstawiciela ustawowego w 

wysokości 1.000 zł 
- Jednorazowe świadczenie w przypadku amputacji kończyny spowodowanej nowotworem złośliwym u 

dziecka, ucznia w wieku do 25 lat - w wysokości 1.000 zł 
SKŁADKA- 37 zł 

 
Śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku, 

zawału serca, krwotoku śródczaszkowego,               
ataku epilepsji, sepsy 

100% SU 

Śmierć ubezpieczonego na terenie placówki 
(dodatkowo poza świadczeniem za śmierć 

ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego 
wypadku) 

100% SU 

Trwały Uszczerbek na zdrowiu 
 (wyniku: NW, zawału serca, krwotoku 

śródczaszkowego, ataku epilepsji albo omdlenia o 
nieustalonej przyczynie ubezpieczony dozna 100% 

trwałego uszczerbku na zdrowiu, to otrzyma 
świadczenie w pełnej wysokości SU tj:100% TU=100% 
SU, a w razie niższego uszczerbku taki procent sumy 

ubezpieczenia, w jakim ubezpieczony doznał TU) 

Do 100% SU 
% uszczerbku= % SU np.: 

1%uszczerbku= 1% SU 
10% uszczerbku = 10% SU 

100 % uszczerbku= 100 % SU  

Brak TU 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% SU 

Koszty nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków 
stałych, odbudowy stomatologicznej zębów stałych 
oraz przeszkolenia zawodowego osób niepełnospr. 

Do 25% SU (do 200zł za każdy ząb) 

Zdiagnozowanie sepsy  1000 zł 

Świadczenia typu assistance na terytorium RP Pomoc medyczna; pomoc rehabilitacyjna i pielęgnacyjna; 
pomoc psychologa; lekcje prywatne 

 
Uproszczone procedury likwidacji 

- minimum formalności 
-szybka wypłata świadczenia 

- w przypadku zgłoszenia szkody – dostępność informacji o aktualnym statusie załatwienia sprawy 24 
godziny na dobę, 7 dni w tygodniu z dowolnego miejsca na świecie,  

poprzez kontakt z Infolinią PZU nr 801 102 102 lub na stronie www.pzu.pl  
lub w najbliższym Oddziale PZU SA 

 
 


