Agent PZU
Barbara Chojcan
tel. 502 810 815
e-mail: bchojcan@agentpzu.pl

Propozycje Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
dla Słuchaczy
SZKOŁY "NOVUM" WE WROCŁAWIU
53-509 WROCŁAW, UL. PROSTA 16
WARIANT I (zgodne z OWU)

ŚWIADCZENIE

Maksymalna wysokość świadczenia/sumy ubezpieczenia

Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku:
• zawału serca, krwotoku śródczaszkowego

20 000 zł

25 000 zł

20 000 zł

25 000 zł

30 000 zł

20 000 zł
1 000 zł
2 000 zł

25 000 zł
1 000 zł
2 000 zł

30 000 zł
1 000 zł
2 000 zł

Ochrona na terenie całego świata

✓

✓

✓

Ochrona 24h na dobę, przez cały rok, także podczas wakacji,
ferii, świąt, a także pobytu na tzw. zielonych szkołach

✓

✓

✓

Odpowiedzialność za wypadki powstałe w wyniku uprawiania
sportów, także wyczynowych i poza szkołą

✓

✓

✓

Świadczenia typu assistance na terenie RP w
ramach składki podstawowej

✓

✓

✓

• ataku epilepsji, omdlenia z przyczyny innej niż choroba przewlekła

30 000 zł

• nieszczęśliwego wypadku w tym złamania, zwichnięcia,
wstrząśnienia mózgu, oparzenia, pogryzienia, użądlenia,
porażenia prądem, piorunem
Śmierć ubezpieczonego:
• w następstwie nieszczęśliwego wypadku, zawału serca,
krwotoku śródczaszkowego, ataku epilepsji, sepsy
• w wypadku komunikacyjnym
Sepsa
Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji

Pomoc medyczna:
Wizyta lekarza w miejscu pobytu ubezpieczonego, wizyta
ubezpieczonego u lekarza w placówce medycznej, transport medyczny,
wizyta pielęgniarki w miejscu pobytu ubezpieczonego
Pomoc rehabilitacyjna i pielęgnacyjna:
• Organizacja procesu rehabilitacji
• Dostawa drobnego sprzętu rehabilitacyjnego lub medycznego
• Dostarczenie do miejsca pobytu ubezpieczonego leków
przepisanych przez lekarza,
• Domowa opieka pielęgniarska po hospitalizacji dłuższej niż 2 dni
• Pomoc psychologa
• Zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, w tym kosztów odbudowy stomatologicznej zębów stałych

SKŁADKA ROCZNA ZA OSOBĘ

Łączna kwota 2 000 zł na każdy nieszczęśliwy wypadek

do 500 zł na każdy wypadek
do 300 zł na każdy wypadek
do 300 zł na każdy wypadek
do 1000 zł na każdy wypadek
do 1500 zł na każdy wypadek dla każdej osoby
uprawnionej do skorzystania z tej pomocy

5 000 zł

6 250 zł

7 500 zł

43,14 zł

52,91 zł

62,69 zł

Ogólne warunki ubezpieczenia NNW PZU Edukacja ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/423/2016 z dnia 24 października 2016 r. ze
zmianami ustalonymi uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/93/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r.

