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

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE SOKRATES

Wariant II zgodnie z zawartymi w ogólnych warunkach (OWU)* tabelami, które określają rodzaj zdarzenia i wysokość świadczenia

SUMA UBEZPIECZENIA

ZAKRES UBEZPIECZENIA

Opcja I

Opcja II

Opcja III

15 000 zł

0 zł

0 zł

Świadczenie za wystąpienie zdarzeń: trwałe uszkodzenie ciała, złamanie kości lub
zwichnięcie stawów, oparzenie, odmrożenie, wstrząśnienie lub podejrzenie
wstrząśnienia mózgu, pogryzienie lub pokąsanie

do 15 000 zł

do 0 zł

do 0 zł

Śmierć spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem, obrażeniami ciała powstałymi
wskutek ataku epilepsji albo omdleniem z przyczyny innej niż choroba przewlekła,
zawałem serca, krwotokiem śródczaszkowym, sepsą

15 000 zł

0 zł

0 zł

Śmierć ubezpieczonego na terenie placówki w wysokości podwojonej sumy
ubezpieczenia (200% sumy ubezpieczenia)

30 000 zł

0 zł

0 zł

do 3 750 zł

do 0 zł

do 0 zł

do 200 zł za każdy ząb

do 200 zł za każdy ząb

do 200 zł za każdy ząb

do 3 750 zł

do 0 zł

do 0 zł

Śmierć ubezpieczonego z powodu nowotworu złośliwego

1 000 zł

0 zł

0 zł

Amputacja u dziecka kończyny lub jej części spowodowana nowotworem złośliwym

1 000 zł

0 zł

0 zł

Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji

2 000 zł

0 zł

0 zł

50,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

POLECANA

POLECANA

POLECANA

ŚWIADCZENIA POSTAWOWE

Zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych do 25%
sumy ubezpieczenia, w tym:
zwrot kosztów odbudowy stomatologicznej zębów stałych
Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych do 25% sumy
ubezpieczenia

ŚWIADCZENIA DODATKOWE

WYSOKOŚĆ SKŁADKI DLA POSZCZEGÓLNYCH OPCJI
(ŁĄCZNIE):

W CENIE UBEZPIECZENIA
OPCJA
OPCJA
OPCJA
Ochrona na terenie całego świata
✓
Ochrona 24 godziny na dobę, przez cały rok, także podczas wakacji, ferii, świąt oraz pobytu na tzw. zielonych szkołach
✓
Odpowiedzialność za wypadki powstałe w wyniku uprawiania sportów, także wyczynowo i poza szkołą
✓
Świadczenia typu assistance na terenie Polski - organizacja pomocy medycznej i pokrycie jej kosztów
✓
SKŁADKA ZA POLECANĄ OPCJĘ

SKŁADKA ROCZNA ZA OSOBĘ**

38,73 zł

SKŁADKA ZA ŚWIADCZENIA DODATKOWE

11,27 zł

ŁĄCZNA SKŁADKA

50,00 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.
** Wysokość składki zależy od rodzaju szkoły albo zakładu, sumy ubezpieczenia, limitu odpowiedzialności, okresu ubezpieczenia, wariantu ubezpieczenia, zakresu ubezpieczenia, kodu pocztowego
placówki lub miejsca zamieszkania ubezpieczonego. Podana w ulotce wysokość składek została obliczona dla kodów pocztowych przypisanych do Strefy I. Informacje dotyczące zakresu terytorialnego
poszczególnych stref są dostępne na stronie pzu.pl
Zasady funkcjonowania ubezpieczeń PZU SA, w szczególności wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności, oraz zasady ustalania wysokości składek są zawarte w wyżej wymienionych OWU. Niniejsza
informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Ma charakter wyłącznie informacyjny.

