
PZU SA 

 
Informacja dotycząca ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dzieci 

i młodzieży 
 
Nr polisy ubezpieczenia: 1075298016 

Termin płatności: 31.10.2022 
zakres terytorialny: RP i poza granicami RP 

wariant ubezpieczenia – wariant II 
wypadek ubezpieczeniowy: nieszczęśliwy wypadek, napad padaczki, omdlenie,   
zawał serca, krwotok śródczaszkowy, sepsa, poważne zachorowanie, ekspozycja 

zawodowa na materiał zakaźny, wypadkiem ubezpieczeniowym w przypadku 
diety szpitalnej z powodu choroby jest pobyt ubezpieczonego w szpitalu.   

 

l.p. Zakres ubezpieczenia Wysokość świadczenia jako 

procent sumy ubezpieczenia 

  Suma ubezpieczenia 30000 zł 

ŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYPADKU 

1 Śmierć ubezpieczonego w wyniku 

wypadku ubezpieczeniowego 

30000 zł 

2 Śmierć ubezpieczonego na terenie 

placówki szkolnej 

60000 zł 

3 Świadczenie z tytułu śmierci 

ubezpieczonego podczas wycieczki 
szkolnej  

45 000 zł 
 

4 Śmierć w następstwie sepsy 30000 zł 

5 Trwały uszczerbek na zdrowiu 300zł (1% SU)  

6 Świadczenie z tytułu trwałego 
uszczerbku na zdrowiu 

podczas wycieczki szkolnej 

450 zł 

7 Trwały uszczerbek na zdrowiu 

spowodowany wyłącznie zawałem serca, 
krwotokiem śródczaszkowym lub 
trwałym uszkodzeniem ciała 

Zgodnie z Tabela 4 OWU PZU 

Edukacja z dnia 20 kwietnia 
2022 r. 

8 Złamanie kości lub zwichnięcia stawów Zgodnie z tabela nr 5 OWU 
PZU Edukacja z dnia 20 

kwietnia 2022 r. 
9 Złamanie kości lub zwichnięcia stawów  

podczas wycieczki szkolnej 

Dodatkowe 50% świadczenia 

do tych wymienionych w tabeli 
5  

10 Operacje złamań i zwichnięć Dodatkowo 2% SU za każdy 
operowany narząd 

11 Nagłe zatrucie gazami, substancjami i 
produktami chemicznymi 

1500 zł (5% SU) warunek to 
hospitalizacja 

12 Porażenie prądem lub piorunem 1500 zł (5% SU) warunek to 
hospitalizacja 

13 Urazy ciała, które nie figuruje w żadnej 
tabeli (konieczna dokumentacja 

medyczna) 

150 zł 

14 Z tytułu oparzeń lub odmrożeń Zgodnie z tabela nr 7 OWU 

PZU Edukacja 20 kwietnia 



2022 r. 
15 Z tytułu wstrząśnienia lub podejrzenia 

wstrząśnienia mózgu (wymagana 
hospitalizacja min 2 dni) 

Zgodnie z tabela nr 8 OWU 

PZU Edukacja 20 kwietnia 
2022 r. 

16 Z tytułu ugryzień, pokasań ukąszeń 3000 zł (10% SU jeśli była 
hospitalizacja) 

17 Z tytułu ugryzień, pokasań ukąszeń 
podczas wycieczki szkolnej  

4500 zł (pomoc SOR lub 
ubezpieczony musi być 
hospitalizowany) 

18 Z tytułu zwrotu kosztów nabycia 
przedmiotów ortopedycznych i środków 

pomocniczych oraz kosztów odbudowy 
stomatologicznej zębów stałych 

Max do 7500 zł (max do 25% 
SU) 

19 Zwrot kosztów przeszkolenia 
zawodowego osób niepełnosprawnych 

Max do 7500 zł (max do 25% 
SU) 

20 Pomoc assistance (pomoc medyczna, 
pomoc rehabilitacyjna i pielęgnacyjna, 
pomoc psychologa, lekcje prywatne dla 

uczniów szkół podstawowych 

Do 2000 zł 

21 zwrot kosztów leczenia (refundacja) 3000 zł 

22 Dieta szpitalna w wyniku NW (pobyt w 
szpitalu min 3 dni płatne od 1 dnia) 

60 zł 

23 Śmierć w wypadku komunikacyjnym 15000  

24 Śmierć przedstawiciela ustawowego w 
wyniku NW 

2000 

25 Usługi assistance (pomoc medyczna, 
rehabilitacyjna i pielęgnacyjna, 
psychologa, lekcje prywatne dla uczniów 

szkół m.in. ponadpodstawowych) 

Zgodnie z OWU PZU Edukacja 
20 kwietnia 2022 r. 

ŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE CHOROBY 

26 Dieta szpitalna z powodu choroby innej 
niż przewlekła (pobyt w szpitalu min. 6 

dni płatne od 1 dnia) 

60 zł 

27 Poważne zachorowania (Choroba 
Parkinsona, Choroba Creutzfeldta- 
Jakoba, HIV, Niewydolność nerek,  

oponiak, udar mózgu, utrata słuchu, 
utrata wzroku, utrata mowy, cukrzyca 
typu 1, bąblowica, wścieklizna, 

neuroborelioza, toczeń, Choroba 
Leśniowskiego-Crohna, Stwardnienie 

Rozsiane, pocovidowy zespół PIMS-TS 

2000zł 

 
 

 


