
Ubezpieczenie dzieci i młodzieży na rok szkolny 2017/2018

Najczęściej występujące świadczenia (wymienione poniżej i pozostałe w owu PZU)

Nielimitowane świadczenia w wysokości  0,5% su , za wypadki bez uszczerbku na zdrowiu – 
nawet kilka razy w roku na każdego ucznia – brak dodatkowych warunków. Dla przyznania 
świadczenia z Tabeli 6 poz.3 wystarczy dokumentacja medyczna z pierwszej wizyty i zapisane 
zalecenie wizyty kontrolnej. Nie jest wymagane potwierdzenie faktycznego odbycia drugiej wizyty 
kontrolnej.   
             Przy sumie ubezp. 10 000zł  świadczenie w wysokości 50zł 

Zwrot kosztów leczenia poniesionych w kraju  i za granicą  /do30% sumy ubezpieczenia/

Najszerszy zakres bezpłatnych Usług Assistance – pomoc medyczna do limitu 2.000 zł (wizyta 
lekarza, pielęgniarki, transport medyczny), osobny limit na rehabilitację – 500 zł, osobny limit na 
korepetycje – 400 zł, oraz inne świadczenia

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu w wyniku epilepsji (padaczki) lub omdlenia
/ w zależności od rodzaju uszczerbku  - tabele w o.w.u/

Odpowiedzialność za rozstrój zdrowia lub śmierć w wyniku sepsy (roztrój – 1.000zł; śmierć - 100% 
su)

Odpowiedzialność za zawał serca i krwotok śródczaszkowy

Podwójna wypłata SU w przypadku śmierci w wyniku NNW na terenie placówki oświatowej

Odpowiedzialność za wypadki podczas jazdy na rowerze po drogach publicznych dziecka w wieku 
do 10 lat – nawet chwilowo bez opieki osoby dorosłej

Odpowiedzialność za szkody w wyniku uprawiania sportów, nie tylko w szkole – również w 
klubach i zrzeszeniach (sporty zawodowe, wyczynowe)

Odpowiedzialność w trakcie uprawiania sportów wysokiego ryzyka (m.in. nurkowanie, 
wspinaczka, paralotnie, bungee, surfing, rafting, sztuki walki itp.)

Odpowiedzialność za nieszczęśliwe wypadki powstałe na skutek wybuchu, np. petardy

Jednorazowe świadczenie za zgon dziecka spowodowany nowotworem złośliwym- zgodnie z 
OWU
Jednorazowe świadczenie  za zgon dziecka spowodowany wrodzoną wadą serca- zgodnie z 
OWU
Jednorazowe świadczenie  w przypadku amputacji kończyny lub części kończyny 
spowodowany nowotworem złośliwym - zgodnie z OWU

Jednorazowe świadczenie  za zgon opiekuna prawnego będącej następstwem nieszczęśliwego 
wypadku- zgodnie z OWU

PROPOZYCJA PZU

               WARIANT 2     SUMA UBEZPIECZENIA  10 000ZŁ       SKŁADKA OD OSOBY   31zł


