
Ubezpieczenie NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI I MŁODZIEŻY 

SZKOŁA PODSTAWOWA W MROKOWIE 

 

Wariant II 

• Świadczenie z tytułu śmierci/ trwałego uszczerbku na zdrowiu suma ubezpieczenia 15.500 zł 
Uwzględnione świadczenia: 
- z tytułu śmierci 
- z tytułu śmieci na terenie palcówki 
- z tytułu śmierci w następstwie sepsy 
- z tytułu trwałego uszkodzenia ciała, % SU zgodnie z OWU 
- z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego zawałem serca, krwotokiem 
śródczaszkowym 
- z tytułu złamań kości lub zwichnięć stawów, % SU zgodnie z OWU 
- z tytułu oparzeń lub odmrożeń, % SU zgodnie z OWU 
- z tytułu wstrząśnienia lub podejrzenia wstrząśnienia mózgu, % SU zgodnie z OWU 
- z tytułu pogryzień, pokąsań, ukąszeń, 10%SU 
- z tytułu zwrotu kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz 
kosztów odbudowy stomatologicznej zębów stałych, do 25% SU 
- z tytułu zwrotu kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych 
- usługi powypadkowe 

• Świadczenie z tytułu kosztów leczenia w tym kosztów rehabilitacji 4.535 zł 
• Jednorazowe świadczenie w przypadku amputacji kończyny/części kończyny u dziecka z 

powodu nowotworu 1000 zł 
• Jednorazowe świadczenie z tytułu śmierć w wyniku nowotworu 1000 zł 
• Jednorazowe świadczenie w przypadku śmierci dziecka z powodu wady serca 1000 zł 
• Jednorazowe świadczenie w przypadku śmierci przedstawiciela ustawowego lub osoby, która 

ma na utrzymaniu ucznia lub studenta 1000 zł 
 
1. Ochrona na terenie całego świata 
2. Ochrona 24 godziny na dobę, przez cały rok, także podczas ferii, świat oraz pobytu na 

zielonych szkołach 
3. Odpowiedzialność za wypadki powstałe w wyniku uprawiania sportów, także wyczynowo i 

poza szkołą 
4. Świadczenia typu assistance: 

- pomoc medyczna: wizyta lekarza w miejscu pobytu ubezpieczonego, wizyta 
ubezpieczonego u lekarza w placówce medycznej, wizyta pielęgniarki w miejscu pobytu 
ubezpieczonego, transport po wypadku do placówki medycznej 
- pomoc rehabilitacyjna i pielęgnacyjna: organizacja procesu rehabilitacji, dostawa 
drobnego sprzętu rehabilitacyjnego, dostarczenie do miejsca pobytu leków przepisanych 
przez lekarza, pomoc psychologa 
 
Zgłoszenie szkody tel. 801-102-102, 22-566-55-55, przez internet pzu.pl lub w palcówce 
PZU, numer polisy dostępny dla rodziców w sekretariacie szkoły (tel. 22 7561555) 
 

Składka 50 zł 


