
Informacja o ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych
wypadków dzieci i pracowników PZU NNW Edukacja
Informacia dla olacówki:

Zespcłł Szkolno-Przedszkol ny w Tom icach
34-100 Wadowice
Tomice, ul. Floriańska 16

Wariant II / II BIS zgodnie z zawatymi w ogólnych warunkach (OWU)* tabelami, które okreŚlają rcdzajzdarzenia i wysokoŚĆ Świadczenia

SWIADCZENIA POSTAWOWE

Świadczenie za Wystąpienie zdarzeń: trwałe uszkodzenie ciała, Złamanie koŚci lub
ZWichnięcie StaWóW, oparzenie, odmrożenie, WstrząŚnienie lub podejrzenle
Wstrząśnienia mózgu, pogryZienie lUb pokąsanie

Smierć spowodowana nieszczęśliwym Wypadkiem, obrażeniami ciała powstałymi

Wskutek ataku epilepsji albo omdleniem z przyczyny innej niż choroba przewlekła,

zawałem serca, krwotokiem śródczaszkowym, sepę
Smierć ubezpieczonego na terenie placówki w wysokości podwojonej sumy
Ubezpieczenia (200% sumy Ubeżpieczenia)

Zwrot kosztóW nabycia przedmiotóW ortopedycznych i środków pomocnieych do
25olo sumy Ub€zpieczenia, W tym:
zwrot kosztóW odbudowy stomatoloqicznej zęŃW stałych
Zwrot kosztóW przeszkolenia Zawodowego osób niepełnosprawnych do 25% sumy
Ubezpieczenia

śwnuczrrun DoDATKowE
Śmierć ubezpieczonego z powodu nowotworu złośliwego

Smierć W następstvvle wypadku komunikacyjnego swiadcżenie dodatkowe, poza

śWiadczeniem za śmierć spowodowaną nieszczęśliwym Wypadkiem

Poważne zachorowanie - śWiadczenie jednorazowe

Wystąpienie sepSy , śWiadczenie jednorazowe

Smlerć dziecka z powodU Wrodzonej Wady serca

Amputac]a U dziecka kończyny lub jej części spowodowana nowotworem złoŚliwym

Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego W Wyniku nieszczęśliwego Wypadku

7wrot kosztów leczenia l rehabilitacjI

Opeła I

1ż"6O$ zł

do 12 000 zł

12 000 zł

ż4 000 zł

do 3 000 zł

do 200 zł za każdy ząb

do 3 000 zł

2 000 zł

10 000 zł

2 000 zł

2 000 zł

1 000 zł

2 000 zł

opcja II
15 ooo zł

do 15 0oo zł

15 ooo zł

30 OOO zł

do 3 75O zł
do 20o zł za każdy ząb

do 3 75o zł

opqa III

18 000 zł

do 18 000 zł

18 000 żł

36 000 zł

do 4 500 zł

do 200 zł za każdy ząb

do 4 500 zł

2 000 zł

10 000 zł

2 000 zł

2 000 zł

1 000 zł

2 000 zł

2 000 zł

2 500 zł

2 0oo zł

10 ooo zł

2 ooo zł

2 0O0 zł

r oóo,ł

2 000 zł

żł

W CENIE UBEZPIECZENIA
/ ochrona na terenie całego świata
/ ochrona 24 godziny na dobę, przez caĘ rok, takźe podczas wakacji, ferii, świąt oraz pobytu na tzw. zielonych szkołach
ł odpowiedzialność za wypadki powstałe w wyniku uprawiania spońów, także wyczynowo i poza szkołą
/ świadczenia typu assistance na terenie polski - organizacja pomocy medycznej i pokryciejej kosztów

2 0O0 zł

2 0OO zł

2465 zł

SKłADKA ZA ŚWiADCZENIA PODSTAWOWE

SKłADKA ZA ŚWIADCZENiA DODATKOWE

34,03zł

5196 zł

24,18zł

5,96zł

Ustalonymi uchwałą Zarządu Powszechneoo Zakładu Ub€zpiecżeń Społki Akcyjnej N Uzlg3l2017 z d|ia 7 kwietnia 2017 r,

terytorialnego poszczególnych stref są dostępne na stronie pzu.pl

Ninie]sza informacja nie stanowi oferty W rozumieniu ań, 66 Kodeksu cywilnego, lvla charakter Wyłącznie informacyjny,
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