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Gdzie i kiedy działa ochrona 
ubezpieczeniowa?

Ubezpieczenie działa 24 godziny na dobę przez cały rok  
– w domu, w szkole, w drodze, na zajęciach pozalekcyjnych,  
a także podczas wakacji, ferii, świąt, wyjazdów na kolonie, obozy  
czy wycieczki szkolne.

Ponosimy odpowiedzialność za wypadki powstałe 
w wyniku uprawiania sportów, w szkole i poza nią. 

Ochrona działa na całym świecie.

GDZIE I KIEDY DZIAŁA OCHRONA UBEZPIECZENIOWA?
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Świadczenia za:
    trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany  

zawałem serca, krwotokiem śródczaszkowym  
lub poważnym uszkodzeniem ciała,

    śmierć na terenie placówki – podwójna wysokość sumy 
ubezpieczenia (200% sumy ubezpieczenia), 

    koszty nabycia środków pomocniczych,

    koszty przeszkolenia zawodowego,

    spowodowaną sepsą.

Świadczymy także usługi powypadkowe typu assistance  
na terytorium Polski.

Świadczenia za wystąpienie zdarzenia, takiego jak:
    trwałe uszkodzenie ciała,

     złamanie kości lub zwichnięcie stawów ,

    wstrząśnienie mózgu (jeśli doszło do hospitalizacji),

    pogryzienie, pokąsanie, ugryzienie przez np. pszczołę, 
osę, kleszcza, psa itp. (jeśli doszło do hospitalizacji),

    oparzenie i odmrożenie,

    nagłe zatrucie gazami, substancjami i produktami 
chemicznymi (jeśli doszło do hospitalizacji),

    porażenie prą dem lub piorunem (jeśli doszło  
do hospitalizacji).

Jaki jest zakres ochrony w wariancie II Bis?

JAKI JEST ZAKRES OCHRONY W WARIANCIE II BIS?
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    zwrot kosztów leczenia, w tym rehabilitacji,

    poważne zachorowanie,

    dieta szpitalna – za pobyt spowodowany nieszczęśliwym 
wypadkiem,

    dieta szpitalna – za pobyt spowodowany chorobą,

    ryczałt za niezdolność do nauki,

    zwrot kosztów dostosowania mieszkania,

    śmierć przedstawiciela ustawowego, 

    wystąpienie sepsy, 

    śmierć ubezpieczonego spowodowana nowotworem 
złośliwym,

    amputacja u dziecka kończyny lub jej części spowodowana 
nowotworem złośliwym,

    śmierć dziecka spowodowaną wrodzoną wadą serca

    śmierć ubezpieczonego spowodowana wypadkiem 
komunikacyjnym – świadczenie dodatkowe, poza 
świadczeniem za śmierć spowodowaną nieszczęśliwym 
wypadkiem.

Jak można poszerzyć zakres ochrony? 
Ryzyka dodatkowe do wyboru:

JAK MOŻNA POSZERZYĆ ZAKRES OCHRONY?
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Wypłata świadczenia po szkodzie – dla wariantu II Bis
Przykładowe świadczenia – zależnie od zakresu ubezpieczenia.

Zdarzenie 
– złamanie nogi Świadczenia

Zaistnienie zdarzenia
Wypłacimy świadczenie w wysokości równej procentowi sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia zgodnie z tabelą 
nr 5 w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU) – np. przy otwartym złamaniu w obrębie stopy z wyłączeniem kości palców wypłacimy  
4% sumy ubezpieczenia.

Zwrot kosztów leczenia Wypłacimy świadczenie do wysokości poniesionych kosztów – maks. do wysokości określonej w umowie ubezpieczenia,  
np. zwrócimy koszty wizyty u chirurga, badania RTG i założenia gipsu.

Rehabilitacja Wypłacimy świadczenie do wysokości poniesionych kosztów – maks. do wysokości określonej w umowie ubezpieczenia,  
np. zwrócimy koszty zabiegów rehabilitacyjnych w ramach leczenia.

Zwrot kosztów nabycia przedmiotów 
ortopedycznych Zwrócimy poniesione koszty do wysokości 25% sumy ubezpieczenia za świadczenia podstawowe, np. zwrócimy koszty zakupu kul.

Dieta za pobyt w szpitalu 
spowodowany nieszczęśliwym 
wypadkiem

Wypłacimy świadczenie za każdy dzień pobytu w szpitalu, jeśli pobyt ten trwał min. 3 dni – maks. za 60 dni.

Ryczałt za niezdolność do nauki Wypłacimy świadczenie za każdy dzień niezdolności do nauki, jeśli niezdolność trwała nieprzerwanie dłużej niż 14 dni – maks. za 180 dni.

Assistance
Zorganizujemy i opłacimy usługi powypadkowe typu assistance na terytorium Polski, np.:
•  dostawę do domu drobnego sprzętu rehabilitacyjnego lub medycznego,
• rehabilitację.

WYPŁATA ŚWIADCZENIA PO SZKODZIE – DLA WARIANTU II BIS
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Przykładowe świadczenia – zależnie od zakresu ubezpieczenia.

Zdarzenie – wstrząśnienie mózgu 
spowodowane wypadkiem na rowerze, 
które wymaga pobytu w szpitalu

Świadczenia

Zaistnienie zdarzenia Wypłacimy świadczenie w wysokości równej procentowi sumy ubezpieczenia określonej w umowie 
ubezpieczenia zgodnie z tabelą nr 8 w OWU – zależnie od długości pobytu w szpitalu.

Zwrot kosztów leczenia Wypłacimy świadczenie do wysokości poniesionych kosztów – maksymalnie do wysokości określonej 
w umowie ubezpieczenia, np. zwrócimy koszty wizyty u neurologa i tomografii komputerowej głowy.

Dieta za pobyt w szpitalu spowodowany 
nieszczęśliwym wypadkiem

Wypłacimy świadczenie za każdy dzień pobytu w szpitalu, jeśli pobyt ten trwał min. 3 dni  
– maks. za 60 dni.

Ryczałt za niezdolność do nauki Wypłacimy świadczenie za każdy dzień niezdolności do nauki, jeśli niezdolność trwała nieprzerwanie 
dłużej niż 14 dni – maks. za 180 dni.

Assistance
Zorganizujemy i opłacimy usługi powypadkowe typu assistance na terytorium Polski, np. prywatne 
lekcje dla dziecka, jeśli z powodu wypadku ubezpieczeniowego nie może uczęszczać do szkoły dłużej 
niż 10 dni od dnia zajścia tego wypadku (maks. z 2 wybranych przedmiotów, do kwoty 400 zł).

WYPŁATA ŚWIADCZENIA PO SZKODZIE – DLA WARIANTU II BIS
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Przykładowe świadczenia – zależnie od zakresu ubezpieczenia.

Zdarzenie  
– złamanie zęba stałego Świadczenia

Zaistnienie zdarzenia Wypłacimy świadczenie w wysokości równej procentowi sumy ubezpieczenia określonej w umowie 
ubezpieczenia zgodnie z tabelą nr 5 w OWU – 0,5% sumy ubezpieczenia za każdy złamany ząb stały.

Zwrot kosztów leczenia
Wypłacimy świadczenie do wysokości poniesionych kosztów – maks. do wysokości określonej 
w umowie ubezpieczenia, np. w uzasadnionych przypadkach zwrócimy koszty zakupu środków 
przeciwbólowych.

Zwrot kosztów nabycia środków pomocniczych Zwrócimy koszty związane z niezbędnymi wydatkami poniesionymi na środki pomocnicze.

Assistance Zorganizujemy i opłacimy usługi powypadkowe typu assistance na terytorium Polski,  
np. w uzasadnionych przypadkach dostawę do domu leków przepisanych przez lekarza.

WYPŁATA ŚWIADCZENIA PO SZKODZIE – DLA WARIANTU II BIS
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Usługi powypadkowe typu assistance na terytorium Polski
Szeroki zakres świadczeń typu assistance jest stałym elementem ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków bez względu na zakres 
oraz wysokość sumy ubezpieczenia i nie wymaga dodatkowej składki.

Pomoc medyczna

• wizyta lekarza w miejscu pobytu ubezpieczonego
• wizyta ubezpieczonego u lekarza w placówce medycznej
• transport medyczny
• wizyta pielęgniarki w miejscu pobytu ubezpieczonego

łączna kwota 2000 zł na każdy 
nieszczęśliwy wypadek

Pomoc rehabilitacyjna 
i pielęgnacyjna

• organizacja procesu rehabilitacji do 500 zł na każdy wypadek

•  dostawa drobnego sprzętu rehabilitacyjnego lub medycznego
•  dostarczenie do miejsca pobytu leków przepisanych przez lekarza do 300 zł na każdy wypadek

•  domowa opieka pielęgniarska po pobycie w szpitalu, który trwał dłużej niż 2 dni do 1000 zł na każdy wypadek

Pomoc psychologa pomoc psychologa 
do 1500 zł na każdy wypadek dla każdej 
osoby uprawnionej do skorzystania  
z tej pomocy

Lekcje prywatne

dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych (z wyłączeniem  
uczniów szkół policealnych) – jeśli z powodu nieszczęśliwego wypadku uczeń  
nie może uczęszczać do szkoły dłużej niż 10 dni od dnia wypadku, PZU organizuje 
i pokrywa koszty indywidualnych korepetycji z wybranych przedmiotów (maks. 2) 
z zakresu programu nauczania szkoły

do 400 zł na każdy nieszczęśliwy wypadek

USŁUGI POWYPADKOWE TYPU ASSISTANCE NA TERYTORIUM POLSKI



DZIĘKUJEMY

Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności PZU SA, 
znajdziesz w aktualnych ogólnych warunkach ubezpieczenia NNW PZU Edukacja, dostępnych na stronie pzu.pl, w placówkach PZU SA lub u naszych agentów.
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