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UBEzpIEczENIE NAsTĘpsTw NlEszczĘślrwycH Wypnprów DaIECII
MŁoDzIrży r pERsoNELu
Jest to szczególna oferta opracowana z myŚlą o potrzebach
prowadzonej przez Państwa placówki. Proponujeiny objęcie
ochroną ubezpieczeniorrą Państwa uczniów i personel.
Ubezpieczenie ma charakter ubezpieczenia grupowego
i to Państwo wybierają zakres ochrony i podpisują

umowę ubezpieczenia na rachunek swoich wychowankórol
i pracowników.

Przedmiot ubezpieczenia to następstwa:
. nieszczęśliwego wypadku,
. zawału serca,
. krwotoku śródczaszkowego,
. obrazeń ciała, których zaistnienie zostało spowodowane
atakiem epilepsji albo omdleniem o nieustalonej

plzYczynię,
oraz:

.
.

śmierć ubezpieczonego spowodowana sepsą,
śmierc przedstatłiciela ustawowego lub osoby, która
ma na utrzymaniu ucznia lub sŁudenta, spowodovlana
nieszczęsliwym wypadkiem,

Wychodzac naprzeciw Państwa oczekiwaniom wobec naszej
oferty, rozszerzyliśmy przedmiot ubezpieczenia o:
zdiagnozowanie sepsy,
. śmierć ubezpieczonego na terenie placówki szkolnej.

.

Ochroną objęte 5ą zdarzenia, którym ubezpieczony uległ bez
względu na to, gdzie w danyrn monlencie przebywał (w kraju
czy za granicą) i o której godzinie doszło do ulypadku
(ochrona 24h na dobę), np, w czasie naukilprouladzenia
zajęĆ, w drodze do lub ze szkoły, a także w czasie róznych
zajęĆ pozalekcyjnych, w tym iakze podczas uprawiania
sportu (wyczynov,lo i rekreacyjnie), oraz w życiu prywatnym,
Ubezpieczenie obejmuje równiez wypadki powstałe podczas
kolonii, obozów i zielonych szkół, działa równiez podczas
ferii, wakacji i dni świątecznych,
Oferta jest skierowana zarówno do dzieci, uczniów
i studentów, jak i do personelu placóvlek oŚwiatowych,
Warto zwróciĆ uwagę. że PZU nię stosuje w lym
ubezpieczeniu ograniczeń wiekowych.
W związku z róznorodnymi oczekjwaniami i problemami
przygotowaliŚmy kilka wariantów, aby mogli Państwo
wybraĆ taki, który najlepiej odpowiada potrzebom Państwa
instytucji.
POdstarvai ogólnr: ularLlnkl ubezpli?cucr]ia nilstÄipst?r nicsżcześlilvych
wypaclków dzieci, l1rlodzieźy j per§Onelu lstalone uchwa}ą UZlLOżlla13
z dnia 29 l]]arca ż01-] r,

(

Kalkutacja u bezpieczenia NNW

3

§uma ubezpieczenia
Wysokość składki

47,0azl
2,4azl

Świadczenia podstawowe

WARlANT

rr@

świadczenia dodatkowe

l

wysokość składki

56,,4Ozł
2,8Ozł

70,5Ozł
3,4Ozł

Wysokość składki

WARlANT
ll

zł

4ĘOOzł

Świadczenia podstawowe

40,0O

świadczenia dodatkowe

z,4o zł

Z,aOzł

Razem wysokość składki

42zł

5tzł

60,00 zł
3,4O

zl

63zł

UUysokość ś<ładki

Świadczenia podstawowe

28,aOzł

świadczenia dodatkowe

2,4O

@rrr

zł

33,6O
2,8O

zł

42,0Ozł

zł

3,4Ozł

Świadczenia dodatkowe dla Wariantów l, ll, ll BlS:
o

Zwrot kosztów leczenia do wysokoŚci 20

o/o

sumt ubezpieczenia

o

zwrot kosztów leczenia do wysokości 30

o/o

sumy ubezpieczenia

Ryczałt za okres czasowej, całkowitej niezdolności do nauki lub pracy trwający dłużej niż 14 dni - 0,060lo SUmY
ubezpieczenia za każdy dzień (do 1B0 dni łącznie ze wszystkich zdaneń objęĘch umową)
z
Dieta szpitalna, za każdy dzień pobytu W szpitalu 0,żo/o sumy ubezpieczenia (płatna przez makymalny okres 90 dni
umową)
jednego
nieszczęśliwego wypadku lub zdarzenia objętego
Mułu
Jednorazowe świadczenie w przypadku zgonu ubezpieczonego spowodowane nowotworem złoŚliwYm w wYsokoŚci

U
U
lll
łjl
E
o.

1.000 zł

Jednorazowe świadczenie w przypadku zgonu dziecka, ucznia, studenta w wieku do 25 lat z Powodu wrOdzonej wadY
serca w wysokości 1.000 zł
Jednorazowe świadczenie w przypadku śmierci przedstawiciela Ustawowego lub osoby, która ma na utrzymaniu ucznia
lub studenta w wysokoŚci 1.000 zł
Jednorazowe świadczenie w przypadku amputacji kończyny spowodowanej nowotlvorem złoŚliwYm u dziecka, ucznia,
studenta w wieku do 25 lat w wysokoŚci 1.000 zł

W przypadku objęcia ubezpieczeniem wszystkich dzieci, młodzieży lub studentów danej placówki, do której uczęszczają
uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, PZU SA - na wniosek ubezpieczającego - moŻe zastosowaĆ specjalną
zniżkę od składki należnej z całej polisy. Zniżka nie ma zastosowania do umów zawieranych ze szkołami Wieczorowymi i
zaocznymi.

oddział we wrocławiu
ul. Oławska 35

PoDPIS

WARIANT I
Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej
W nas|ępstwie:

. nieszczęśliwego wypadku

. zawału serca

Śmierć utlezpieczonego

.

krrvotokLl śródczaszktlwego
epileps,ii

1o60lo sumf ube7łieczenia

. etakU
. sepsy
Śmierć ubezpiecronÄgo
na terenie placówki

ś*-iadc:enie wyplacane dodatkowo pOza svJiddczeniem za śmierc
ubezpieczonego !v na5tępstwie nieszczęślivlego Wypadku

l.;aaa/o sunli ubezpiecżenia

Trwały uszczerbek

jeżeli W Wyniku nieszcześliwego wypadku, zavlalu serca, krvr'otokU
śródczaszktlurego, ataku epilepsji albo omdlenia 0 nieuslólonej
p r ZY czy nie U beZp ie cZOny dozna 1 t]0o/o trwa łe 9o usżtzer|]kU
na zdlor/r'i{l, to otrzyma świadczenie w pÄłnej ltysokości sLInly
tlbezpieczenia, tj,: 100% trlvalego uszczerbku = ],000/o sumY
ubezpieczeJlia, a w razię niższego L]szczelbku * iaki Pro[enl §Lln]y
tl bezpiecżeni a, !\r ja kirn ubezpieczony dOzna l lr,/Jałego uszc7-eroku

do 100o/o sunly
u beZpieczÄnia

na zdrowiu

LJlóż ciała Wyn)agał ll]teIlYenc]l lekaIskiej w placowce
medycznej połączonej z dalszyfi leczenaenl i Wymagól co na]mniej
1 Wiżyrv kolltrOlnej

]ezell

Brak trwałego u§zczerbku
na zdrowiu

śł,adczctlie

Zdiagnozowanie sepsy

ż t yrułu zaLhJrowiiI)la l,]a Sc L,se

Ko§zty nabycia
przedmiotórł,
ortopedycznych i środków
pomocniczych oraz koszty
odbudowy siomatologicznej
zębów stałych

zwrot kosztóW nabycia prżerlmiotóW ortopedycznych i śr0dkóW
pomocniczych oraż kosŻtÓW odlrUdoWy ston]atologicznej ZębÓW
sta{ych. poniesiónych na terytorium Rp i za granicą

KosZty prze5Zkolenia
zawodowego osób
niepełnos prawnych

zwrot kosztów przeszkolenia ZaWodOWego Osób niepełnOspraWnych,
poniesionyclT na terytoriUrn RP

jed no razowe śyviaclczen ie
1olo sumy ubeżpieczenia

jealnorazowe świaclczenie
w wysokoŚci 1 o0o zł

,.

óo ż5o/o suńy
fibezpieczenia,,,.:.l
(d0 20O zł ża,każdy

,.

"

"'.,

.'

1b)

':

do 25olo sumy
uŁ]ezpieCzenia

WARIANT II
Świadczenia podstawowe wramach składki podstawowej
W następstwie:

.

Śmierć ubezpieczonego

nieszczęśliwego wypaclku

. zawalu serca

. krwotoku śródczaszkowego

10oo/o surly Ubeżpieczenia

. ataku epilepsji
r SePSY

Śmierć ubezpieczone9o
w na9tęp§twie
nie§zczęśliwÄgo wypadku
na tefenie placówki

poza ŚWiadczeniem ża Śl1lierć ubezpieczónego W następstwie
nieszczęś]ilvego WypadkU

1o oqlo. §q ńy.,

Zwrot kosżtÓW nóbycia prżedmiotÓW ortopedycznych i środków
pornocniczych oraz kosżtÓ\ł oclbudowy §to,ilntoIo_oicznej ZębórĄ/
slałych, poniesionych na lerytoliLlIT] RP i za 9ranicą

do 25olo sumy
ubezpieczenia
(do 200 zł za każdy ząb)

Koszty przeszkolenia
zawodowego osób
n iepełnosprawnych

zwrot kosztów przeszko|enia Zawodowego osób niepełnospt,aWnych,
poniesionych na lerytoriuln Rp

da żSa/o §!fiy
ubezpieczeniaj' .]

Zdiagnozowanie sep§y

sWladcZei]ie ż ŁylułLl /a(,l1olowal]lil na scpSę

Ko§.ty nabycia
przedmiotów
ortopÄdycznych i środków
pomocniczych oraz koszty
odbudowy stomatologicznÄj
zębów stałych

Trwały uszczerbek
na zdrowiu

spowodowany zaWalem 5erca, kr!!otokierr,} Śródczaszkowynr lub
Doważnym uszkoclzenień cia}a; wysokośc śn,iadczenia ustaIana na
ii;jsla*lc oiżÄ]ażPnla lijr] cpi{]il ]ekdlsklr,l - Sian0;,l Lłr'| |Il,Pi]i §ijF:]:l,
Llbezpier_enia, W jakim uhezpieCzony doznał trrtałego {"lszcźerbku

u

bejpi ecz§nja

,.

jednorazowe świadczenie
W WysokoŚći 1 ooo zł

do-1ooo/o

§unly .

tiŁ,;ZpiecZÄijić}

,

",

. ca]kowili] utrata wzrokLl w obu oczaclr
. có]kowila utra|a mo!,vy
. poraźenie lub niedowlad co nóJnlniej r.lulóch koliczyn ponizej

1ooo/o sumy ube7p!ecżenia

]. §tOpnia W skalj LoVetta

. śpiączk,l tlwającd dtuźÄj niż
.

L.j]r olvitd

30 c]ni

utrala kuńczylly górrlej w tlllrębre bar\u

. c.tłkowila ullala k0ircżyny dolnoj
.

lub kości uciolveJ
caikowita l]trata obtl ner6]k

li_:b

ranllcnla

8oolo silltty !Łrezpiecżen jż

uj obręi]ie slawu b'odroweoo
7.5o/o sLl n)y uiJeżpiecZÄnłó

. (ałko!!ila utlO[a koń(zynv gólnej w ebręutełokcla lLlb przedranienia

. caikowjla utrala

końCzyny dolnej w obrębie-stawu kolanowego,
padUaZB lub stalvóW 5kokoWycl.i

6o0/o sumy Ubezpiecżenia

. całko!.jila U|rala ręki

. calkowita Utlata vrzloku uł jer.Jnym oku
. całkctsJita Utrat; 5]uchu w obu uszach

50o/o 5umy ubezpiecżen ja

. clłkorvita l]trard

.

5tUpy
(,ć]kUwiró U[,ata ma{,lcv

. cłłkcwita

4oo/o suflly tIbezpieczełio

Ui,|al.a jedne.j nerki

. rałkolvita urrata

3

słu,:hU t! jednym uchU

3oolo

. całkowita urrata kciuka
. cllkowila l]tIala sledżiony

. calkowita utrata
. ( aikOWlti i]lIłla

palUcha
m,)łżovvilly usżneJ

. całkowita Utrata

palcóW ręk': II, I1I, 1V, V

.

całkcluiila Utral,a palcóW stopy:

.

W

li, III,

8o/o

IV, V

. złamania kości

.

beżpier:zenia

za każdY palec

3o/o Za każdY palec
2o/o za każdy Ullacony
żab stały

ZęDoW stałych

powyŻe]

. złalnania w obrębie kręgosłupa - d0tycz)i trżOńćw i łuków kręgriw
'

.

u

15Yo sumy Ubezpięczenia

9 zębów sla{ych

koŚci

ty

aia

e CZ.e

:

. za ltszystkiÄ utracone zĘby stałe - rł przyparlku utraty
wylacżeniell

5ufi

ub ez,}l

2ool§ sumy ubęZpieczenia

nosó

(z

ll|y

lub jądra

. całkłlwiia utrcta

prż\pdoku lltraty do 9

sU

22olo sttn]y ubeżpieczenia

. całkotłita utrata jajfiika

Trwałe uszkodzenie ciała

so/o

. .' .

dgonqwej)_

2oolo 5unly ubezpiecżenia
11,o/o sumy i]bczpieczenia
Za każdy krag

uciowej

niestabilne złómania miednicy
zwichłięcje stóWu biodi0wego

1Oolo su my ubezpieczenia

. złninania kości ramiennej
. zwli hnięcte stawu barkowego

. z,dmanla w oblebje kuści

pc,łJudzia (Jednej lub oi,u)

l!/o sumy

uDezp,eczenli]

. ziałlanta kości sklepienia i podstawy czaszki
. zwichnięcie W oi]rębie §talvu łOkciovvego

5olo Sumy ubeżpieczellia

.

4 !5o/a

. zwicl]nięcie stawu kolanOwego (z Wyiaczeniein Zwichnięcia rzepki)
. złanlania łopatki, obojczyka, mo§tka - za każda kość
stabilne żłamania mlednicy

suny Ubezpieczenia

. zwjchnięcie W stawach skokowych
. złamónia w obręlrie stopy Z Wylącżeniem krlści palctiw

.

zlallla]nia rżepki

. złanrania w obrębie koścj prżetjri]nlierlia
!ednej lub
. złamanja kości twalzocżaszki

47o słlnly ubeipiecżenia
obu)

. złónlania kości ogłlnoivej
. złanlan]a w obrębie kości ręki z wyłączełien.l kości
. złi]rnania w obrębie kciuka
. zwjchnięcie kciuka

'
3,5yo

-:. :]
su

,.::

]

[}y ubęZP:l!q:!1.,?,:

palcóW
3o/o sumy ubezpieczenia

. złamania rrJ obrębie kręgosłupa -. dotygy
, kolcl!stych kręgów - za każcly kr;lg
. ztalnańie w obrę5le paltlcha

wyrostkó!ry poprzecznych

. złamania w oŁJrębie kości palcóul reki: ]I, ]l1, lV, V
. zwichnięcia stawów w oblębie paIcórł ręki: iI, IiI, lV,
. Złanlania W obrębie kości palcóvl stopy: ]I,1l1,1V, V
Trwałe uszkodzenie ciała

. złamanie zęba st3łego - w przypadku złamania
. za wszystkie złarnane zęby slałe

-

Ż,5Vo sumy.ubezpie.zÄnia

.'':

żo/E sufiy ubezpieczenia

V

do 9 zębów slałych

w przypadku zianlania powyżej

c,solo sumy ubezpiec?enla
za Łańy Z+^ńa$Y ząb stały
59/0 slll11y ubezpieczelria

9 1qL,o!v sla]\,c]]

. w przypadktl uperaayjneg0 teczenia złalnanid lub zwichnięcia

2olo,sqmy ubezp]gÄZÄnią

:

dodatkorve świadczenie w wy§okości

. oparżenie

11

. oparzenie

II1 st.

. oparzenie

1I st.

]

- powyżej ]0010 powierzchni Ció}a
. opalzenie Ili st. - powyzej 10o/o powierzchni ciała
. oparzenie dróg odtlechovrych leczone w szpitalu

oparzenia lub odmrożenia

5t.

1ooń §ulny §bezpieczen;a

po\rlyżej 5olo clo 10% powierzchlli ciał3

-

20!/o sUmy ubezpieczenia

polłyźej 15% do

300l'o

7olo sUfi } ubezpieczenia

p{Jwierżclrni ciala

. odmrożenie jI st. albo wyższego - więcej

niż jednego palca ręki

lub palca stopy 0raz Udlnrozenie nosa lUb ilcha

:49',o surn\ł,r;

. ;p;i;;;l. Il ;i. - p6wyzej 1olo do 159o powleźchnl ciała
. oparzenie 1l1 st. * do 5o/'o powierzchni ciała

Wstrząśnienia
lub podejrzenia
wstrząśnienia mózgu
Pogryzienia/ pokąsania,
uką§zÄnia (wymagające

hospitalizacji)

:,].:

.
.

odmrożenie 11 st. albo \,lyższego -jednego palca ręki lub stopy
oparzenie II §t, * do 1o,/o p0wierzchni ciała

.

2 dni hospitalizacji

.

3 dni hospitalizacji

.

4 dni

.

pogryzienia prżez psa

bezpiecżeira-,

:. "-_]::

:,

17§olo sunly ub8zpieczenia

,. .

'.:

]:

1olo; śumy ubezpieezeńia

2o/o sumy ubezpieczenia

hospitalizacji .'

:

l

,.
.],

. pokasania pQezlnle żWierzęta
. ukąszelrla przez owady
i produktami chemicznymi; porazenie
. zatrucie gazami, sul]stnncjami
-rto,:.
io st.ny *yma9ały hosp]taliza,ji
;;;Ó'p;;'ń ;;

,3|,/.o

su

my:łbezpreaei.9,

1,

toolo sumy ubezpieczenia
]]"]':'l':,,,

:,'..,.'

...

'.,,,.

,5o7o-9x111y,ubezpieezeąi91:1

. następstwo urazów ciała z jednego nie§zczęśliwego wypadku
Brak trwałego uszczerbku
na zdrowiu

lub zciarzenia oł]jętego un,]ową ubeżpiecżellia, ktdre wynlagało
w placówce nleciycznej, połączone] z dalszyirt
1u,,7ę,,,g,n i wym;,gajłcei co naJn,]nipj 1 wlżyly kontlolnel1,9,t,ie
zostało un]leszczone W tabelafh, ltID niedł]ące slę Zak\^alihkowac
,iu a.i,,i.ii po*aZneqo usżkoclzenia ciała (nie dotyczy inteiwencji

iniei*encli letari'riej

5lomiltotugłLżl,]cj)

1/5olo stltlly tlbeZpi8i:zć

|,j

ia

- patrz uwaga poniżei

WARIANT II BIS
jednorazowego

3_5), Z Wyłączeniem świadczenia
Zakres ochrony je§t taki 5am/ jak W Wariancie II (opisany szczególowo na s.
lekarskiej \ł PlacÓWce medycznej
wyma9ał'interwencji
ciała
uraz
przewidzianego,9dy
w wysokości 1,5olo sumy ubezpieczenia
połączonej Z dalszym leczeniem i wymagał co najmniej 1 Wizyty kontrolnej,

Ograniczenie to daje niższą składkę o

30o/o

w stosunku do wariantu lI-

śwraoczeNlA TYPU AssIsTANcE (NA TERYToRIUM RP) W RAMACH SKŁADKI PoDSTAWoWEJ
Bogaty zakres Świadczeń typu assistance jest stalym elementem ubeżpieczenia następstw nieszczqŚliwych wypadków
bez względu na wybór zakresu oraz wysokoŚci sumy ubezpieczenia i nie wymaga dopłaty dodatkorłej składki,

. wizyta lekarza w miejscu p0bytu ubezpieczonego
. wizyta ubezpieczonego u lekarza w placówce medycznej

Pomoc medyczna

taczna kWOta 2 0o0 zł na
każdy nieszczęślivvy wypadek

. tran§port ntedyczny

. wizyta pielęgnialki w miejscu
. transport medyczny

poł}ytu ubezpie.zone9o

.l:

. organizacja procesu rehabilltacjł
.].
Pomoc rehabilitacyjng

i pielęgnacyjna

.
.

_.,l,

, l

,'.':'-'

ciostawa drobnego sprzętu rehabilitacyjnego lub medycznego
dosrarczenie d0 miej§ca pobytu leków przepisanych przez lekaza

. domowa opieka plelęgni;rska po hośpitaliżacji powyźej

Pomoc p§Ychologa

Lekcje prywatne

2 dni

pomoc psychologa

dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraż §zkół
ponadgilnIlaz jalnyr łl 1z wyłątzer rrenl uczlllrjn, szkoł policealnycit)
- jeżeli lla SkUtek zaisll]ienia nleszczęśliwegij Wypadktj Uczen nlP
ncże uczeszczać do szkoły dłL,żej n;z l0 dnl od dllla wytr,adku PZU SA
organiztlje l pokrywa Koszty rndywidualnych korepetycji z wybranych
przeclmiotóW (maksyIT]alnie 2) Wchodżqcych W zakres proqramu

n3ilclalria slkdJy

c1o

30O zł na każdy ułypadek

.lo 1 o00 zł na każdy

do 1 50O zł na każdy
wypadek dla każrjej osoby
u;irawnionej d0 skorzystania
Z tej pomocy

40o zł na kaźdy
nieszczęśliwy wypadek

do

!,1,:

}

łr

t
",,',

śwrłoczrnIA DoDATKowE (po opŁAcENIu DoDATKowEJ sKŁADKI)
Warto Zastanowić się nad wyborem wymienionych nizej Świadczeń dodatkowych. Stanowią one niewygórowane cenowo
uzupełnienie podstawowego zakresu ochrony w ranrach ubezpieczenia następ§tw nieszczęŚlivlych wypadków,

poniesionych w związku z nieszczęśliu;ynr wypadkienl lUb Zdarżenjem
oi]jętym ochrorra na terytoriUn1 klaju i za glanicq W ramach kosztów
leczenia odpowierlzialność Za koszty rehabilitacji poniesione W okle5ie
6 nliesięcy od rjnia nieszczęśliwego wypadku lub zdarzenia objętego
0chroną

zwrot kosztów leczenia

do wysokości 20olo lub 3oolo
(do wyboru) sLtmy

ubeZpieczenia

0,0§o/g sumY ubezpieczenia

ta jeden dzień niezdolnoścł,

Ryczałt

za okres czasorryej, całkowitej niezdohlości do l]auki i procy pozo§tającej
w żwiązkLr z liószczĘśliwym rvypadkiem lub zdarzenień objętym
ocI,]rona

ża okre§ nieprzerwanego ] '
leczenia trwająceg0 dlużej. niź
,14 dni. mak§ymalnle za okre_s
180 dni łączniĆ dla w.szystkiclt
,
wypadków łubzdaize1
óbjętyah ochtoną

'.

Dieta szpitalna

pobyt y1 szpitalu w związku z nieszcześlirrlym wypadkiem lub Zdarzeniem
oŁ}jętyn ochroną, płatna od ż. dnió pobytu maksymalnie przeż okre§
90 dni z tytulu jednego nieszczęś|iweg0 WypadkU lub zdarze],]ia
obięteqo ochroną

.
.

Śmierć przedstawiciela
ustawowego lub osotly, która
ma na Utrzymaniu ucznia
lub §tudenta

zlośliwym

w przypadku zgollu dziecka, ucznia lub studenta w wiektl do 25 lat
z powodu wrodzonej lvady splca
w przypadku anlpur;cji kończyny lub części kończyny spowodowanej
fiowotworen] złośliwym u dziećka, ucznia lub studenta do 25 roku życia

śnlierć w następstwie nieszczęŚlirrego wypadku

:

w wysokoŚci ałzo/a sL]l1}y

Ubezpiecżenia ża dZień pobytu
szpitalU

D/

. w przypddku zgonu ubezpieczonego sporvodow.rnego nowotworem
Jednorazowe świadczenia

,, '

w wysokoŚci 1 ooo zł
fia kaźde śWiadczenie)

vl wysokości 1

000

zł

W
?4ą
a:

łL,
§.r:.,

#.|§
F.

oc pLAcówrr DyDAKTyczNo-wycHowAwczycH I pLAcówrr
OPIEKUŃCZVCn
Przednriotem ubezpieczenia jest odpowiedzialnośĆ cywilna
ubezpieczonej placólvki wobec osób trzecich za szkody
na osobie i szkody rzeczowe będące następstwem czynu
niedozwolonego (odpowiedzialność cywilna deliktowa),
powstałe w związku z prowadzoną przez ubezpieczonego
działalnoŚcią oraz z posiadanym w związku z tą działalnoŚcią
mieniem. Ochroną ubezpieczeniową są objęte równiez
szkody wyrządzone w następstwie razącÄgo niedbalstwa,
Zakres ubezpieczenia obejmuje takźe szkody powstałe
w związku z prowadzeniem punktu gastronomicznego
przez placówkę dydaktyczno-wychowawczą lub placówkę
opiekuńczą. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje
odpowiedzialnoŚć za wypadki ubezpieczeniowe skutkujące
powstaniem szkody osobowej, bqdącej następstwem zatrucia
pokarmowego, zaistniałe w związku z prowadzenienl punktu
gastronomicznego,

suma gwarancyjna
20 oo0 zł

zł

2o5

zł

zł

335 zł

100 O0O
50O O0O

Klauzula rozszerzająca zakres ubezpieczenia
o szkody powstałe w rzeczach przyjętych

na przechowanie do szatni

90 zł

zł

zł

odpowiedzialność cywi|na za szkody wynikłe zczynaw
niedozwolonych (0C delikt) oraz odpowiedzialrlość cywilną
za szkody z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umów (OC kontrakt).

Składka za 12 mie§ięcy

1-55

5O 0OO

wynikającą z nizej wymienionych ogólnych warunków
ubezpieczenia odpowiedzialnoŚci cywilnej placówek
dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych oraz
nauczycieli, wychowavtców i opiekunów, Istnieje na przykład
możliwość wprowadzenia klauzuli rozszerzającej zakres
ubezpieczenia o szkody powstałe w rzeczach przyjętych
na przechowanie do szatni. Ubezpieczenie obejmuje wtedy

Szczegóły dotyczące pozostałych klauzul rozszerzających
zakres ubezpieczenia przedstawi PańsLwu nasz
przedstawiciel.
Po(istlwa: oqólne warllnki uLle;pier,zetria ó.lpOw]e.jżialności cywilne1 placóvlek
i opiekllńczych arat nz:tl::z-yc]eli, v^rycll"vlal,r:Ljw

dydarktyc7nC,,WyChovJi]wcrych

1 0O0 0O0

zł

48O

zł

Na Państwa zycżenie - za opłatą dodatkowej składki istnieje możliwość wprowadzenia dodatkowych klauzul
rozszerzających standardowa ochronę ubezpieczeniowa

usiłlone uc}lt,lałą lr Ull35llZOa/ ż dl]ii] 2E czÄ,ryr'cil ż007 l,
Zarżą|lu PZ',) sA le Zn]iananli UstaIor]ylY]i uchvlalą nr l)Il+żi,l2,0r0 zdiia
20 listopada 2010 r, alM Ljci]f.,ałi] nr UZl6.1l')t)12. a d|i.j'27 lutÄEo 2o1ż r,
i 0|]iek(]nó!,!

UBEZPIECZENIE OC NAUCZYCIELI,

wycHowAwców r oprrxunów

Przednliotem ubezpieczenia jest odpowiedzialnoŚc cywilna
ubezpieczonego nauczyciela, opiekuna lub wychowawcy
wobec osób trzecich za szkody na osobie i szkody
rzeczowe bedące następ§twem czynu niedozwolonego
(odpowiedzialność cywilna deliktowa) powstałe ui zniiązku
z wykonywanyrn przez ubezpieczonego zawodem oraz
z posiadanynr w związku z wykonywanym zairlodenr
mieniem. Oclrroną ubezpieczeniową są objęte takze szkody
lvyrządzone w następstwie rażącego niedbalstwa.
Nauczyciel, wychowawca i opiekun otrzymuje ochronę
ubezpiecze n iowa oC n iezależn ie ocl nriejsca iłyko nylva n ia
sv,{ojego zawodu.

Suma gwarancyjna
na 1 osobę
1OO 00O

Składka
za

1

|JBEZPIECZEN IE OC DYREKTORA PLACÓWKI

OŚWIATOWEJ

osobę

zł

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom nauczycieli,
PZ|,) razszerza zakres
terytorialny odpowiedzialnoŚci o szkody będące następstwem
wypadków ubezpieczeniowych, które zaszly na terenie
państw Unii Europejskiej oraz lslandii, Norwegii i Szwajcarii.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialnoŚĆ
cywilną związaną z wykonywaniem czynnoŚci wychowawczo-opiekuńczych podczas wycieczek, zielonych szkół
lub wymiany młodziezy organizowanych przez placówki
oŚwiatowe znajdujace się na terenie RĘ w których
zatrudniony jest nauczyciel, wychowawca lub opiekun.

wychotławców i opiekunórł,

PZU obejmujÄ ochroną ubezpieczeniową oclpowiedzialnoŚc
cywilną dyrektora piacówki osv,liatowej oraz
odpowiedzialnosc cywilna nauczyciela za vrypadki
ubezpieczeniowe skutkujace powstaniem szkody na osobie
lub lzeczov,iej u osÓb trzecich ż tytułu czynu niedozlivolonego
(OC delikt) lub z tytułu niewykonanla lub nienależytego
wykonania zobotviązania (OC kontrakt) przy wykonyt,vaniu
przez nich obowiazkóvl służbowych, \^l granicach posiadanych

przez niclr kompelencji,
Ochroną ubezpieczenioiłą są objęte takze szkody
wyrządzone w następstwie rażącego niedbalstwa.
suma gwarancyjna
na 1 o§obę

§kładka
za

1

osobę

50 o00 Zł

Dodatkowo ochrona ubezpieczeniowa obejmuje rozszerzenie
zakresu terytorialnego odpowiedzialnoŚci o szkody będące
następstwem wypadków ubezpieczeniowych, które zaszły
na terenie pań§tw Unii Europejskiej oraz I§landii. Norwegii
i Szwajcarii. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje tylko
od powiedzialność cywilną związaną z wyko nywa n iem
czynnoŚci wychowawczo-opiekuńczych podczas Wycieczek,
zielonych szkól lub wymiany młodzieży organizowanych przez
placówki oświatowe znajdujące się na terenie RĘ w których
zatrudn iony jest nauczyciel.
Na Państwa życzenie * za opłata dodatkouvej sktadki

Na Państwa źyczenie - za opłatą dodatkorvej składki istnieje moźliwość wprowadzenia dodatkowych klauzul
rozszerzających standardową ochronę ubezpieczeniową
wynikającą z niżej wymienionych ogólnych warunków
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej placówek

dydaklyczno-wychowawczych i opieku ńczych oraz

-

istnieje mozliwośc wprowadzenia dodatkowych klauzul
rozszerzających standardową ochronę ubezpieczeniową
wynikająca z niżej wymienionych ogólnych warunkólv
u bezpieczen ia odpor.nliedzialnoŚci cyulilnej placówek
dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych oraz
naUczycieli, WychoWaWcÓW i opiekunów.

nauczycieli, wychoulawców i opiekunów,
Szczegóły oferty przedstawi Państwu nasz Przedstawiciel.
Szczegóły oferty przedstawi Państwu nasz Przedstawicie|^
PcdstaWa: ogólne yJartll1ki UbazpieCZenia odpowierlziallrc5ci cyv;ilne] placólvek
t]yd.lktycZno-wychovlawczych i 0p]eki]ńCżyCh 0r;Z flauczycieli, vlychoul;rwcÓ*i opir,:kl.rnórv ustalone uchuralą nr |Z!351./).a{)7 l dnia 28 CżerlYca 2c07 l
Zarżądu PżU SA żÄ żn]iana]l]i tlstaloJlynli uchvJałą nr UZ!ĘIl?-010 z Cnla
26 listclpada 2010 r. olźiz uchrvałą nr UZl{ilJa1.2Złfrla ?7 l|t.Ł.qo 2ll2 t,

Podstawa: oqólrre vr;runki ubezpieczenia orJ;lcrriedzialności cyrvrlne1 plar:ólłek
dytjiJkiyczl1o-91ychowawazych i cpiekuńczyclr oraż llnuCzyciÄli, wyci]D!\,d\]'cw
i crjiekunósJ Uśtalol)e tlchwa]a nr u7-1351l2l)o7 Z dnia ?f] Czerylca 2007,,
Zarląlu p!|.j SA 7e zl]lianaln] ust;rlonynll łld]!,Jalą nr Użl421i ]0i0 z dnia
26 lisbpada 2()1.a r. tliaz uchrvala nr uZ!lill2a12 z {]111ia 27 luiegu ż012 r,

UBEZPIECZENIE BUDYNKÓW OD OGNIA I INNYCn ŻYWIOŁOW
Specja|na stay,lka y,l wysokości a,7q/oo dla zakresu pełnego
dla vuszystkich budynkólv ur placówce dydaktyczno-v,lychowawczej i placówce opiekuńczej (z wyjątkient
budynków należących do szkół wyższych
i za kładów opiek u ńczo-|ec zniczych, szpitali, szpitali
uzdrowiskowych i sanatoriów) ubezpieczanych według
wartoŚci odtworzeniowej na dzień zawarcia umowy/
spełniających warunki I klasy bezpieczeństwa ogniowego,

Pełny zakres ubezpieczenia obejmuje ryzyka
podstawowel

.

.
.
.

ogień,
uderzenie pioruna,
eksplozję,
upadek statku powietrznego;

oraz ryzyka dodatkowe:

. powódź,
. huragan, deszcz nawalny,
. pozostałe ryzyka, tj.: grad, |awinę,
.
.

Podstavr'a: c§ólne WarUnki u{]Äzpieczenia rllienja od ognia i innych żyrłiciiów
clla nlalych i śreLlnich przedsiębior.ów ustalone uchwałą n( UZl56ż/2a08
ZarząClu PZl] §A z dnia 6 listoparla 200§ r, ze zmianami Ustalonyfi]i uch\Yałą
UZi43Oi?.01Q 1. dnia B grudnia 2010 r. i Uchwałą ff Uzląluż01l z C}nia

napór Śniegu lub lodu,
trzęsienie ziemi, osuwanie i zapadanie się zienri, uderzenie
pojazdu, huk ponaddźwiękowy, dym i sadzę, katastrofę
budowlaną, upadek drzew lub budowli,
następstwa szkód wodociągowych,
a takze akcje ratowniczą prowadzoną w związku ze
zdarzenianli Wymienionyn,}i powyżej, objętymi umową
ubezpieczenia,

^r grtlclniil
żOi
ż2

1 t,)

], f,

LIKWIDACJA SZKÓD
W razie zajŚcia wypadku ubezpieczeniowego PZU oddaje
Dokumentami, o które prosimy dodatkowo przy zgłaszaniu
do dyspozycji wiele kanałów zgloszeń szkód, dzięki czenlu
szkód powstałych w rzeczach przyjętych na przechowanie
ubezpieczony lub opiekun ubezpieczonego moze wybraĆ spr;sób

zgłoszenia szkody najbardziej dla niego dogodny: zgłoszenie
przez internet, telefon czy tez bezpośredrlio w placówce
PZU.
W celu skrócerria czasu rozpatrywania świadczenia staramy
się ograniczyc formalności c1o niezbędnego minimum,

do szatni, są:

1.

Kopia protokołu spisanego z poszkodowanym w sprawie
rzedmiotowej kradzieży.
7, vtlyjaśnienie, w jakich okoiicznościach doszło do zdarzenia
i czy wcześniej zdarlały się podobne kradzieże mienia
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
przechowyvianego w szatni.
3. Wskazanie, czy ustalono sprawcę kradzieży mienia.
Dokumentami, o które najczęściej prosimy przy zgłaszaniu
Ą. V/yjaśriienie, w jaki sposób nlienie przechovlywane
szkód z ubezpieczenia następstw nieszczęŚliwych wypadków,
yl szatni jesi zabezpieczane przed kradzieżą.
Są;
5. lnformacja, czy szatnia przez cały dzień jest dostepna
dla uczniów, czy tylko ul czasie przerw pomiędzy
1. Dokumentacja medyczna z procesu leczenia,
zajęciami, oraz czy dostęp do szatni malą wyłącznie
np, karta informacyjna udzielenia pomocy doraŹne)
pracolvnicy szkoły,
z pogotoulia latunkowego, karta infornracyjna z leczenia
6, Vlskazanie, w jaki sposób mienie jest przyjmowane
szpitalnego, historia choroby z leczenia szpitalnego lub
do przechowania i wydal,lane uczniom.
ambulatoryjnego itp.
7, Pismo roszczeniowe poszkodowanego, jeżeli takie zostało
Dokument potwierdzający tożsamośćllegitymacja szkolnal
yiniesione.
prawo jazdy,
B, Dokumentacja potwierdzającą wartoŚĆ roszczenia
3. Rachunki, dowody zapłaty za leczenie, leki, srodki
(rachunki zakupu bądŹ oŚwiadczen ie wskazujące kiedy,
opatrunkowe, jezeli do umowy ubezpieczenia było
za jaką kwotę ijakiej marki było skradzione mienie).
włączone dodatkowe Śiryiadczen ie.
9, informacja, czy powiadomiono policję, jeśli tak 4, Informacja o numerże konta bankowego.
wskazanie jednostki policji, w której dokonano zgłoszenia,
5, Notatka z policji/prokuraturylsądu, o ile ubezpieczeni byli
oraz wyjasnienie, z jakim skutkiem zakończyio się
zaangazowani w zdarzenie.
postępowanie (zgodnie z naszyrni ustaleniami, na
6. Akt zgonu w przypadku zdarzęń związanych ze Śmiercią
wniosek zgłavającego kradzież i niezależnie od
ubezpieczone9olp rzedstawiciela ustawowego,
wartoŚci skradzionego mienia, policja wydaje pisemne
potwierdzenie złożenia zawiadomienia o przestępstwie
p

ż.

Ubezpieczenie OC

lub wykroczeniu),

Dokumentami, o które najczęściej prosimy przy zgłaszaniu
szkód z ubezpieczenia OC placówek dydaktyczno-wychowa,lłczych i opieku ńczych oraz na uczycieli,
wychowawców i opiekunów, są:

10. Wyjaśnienie, na czym mogłoby polegać Państwa
ewentualne niedochowanie należytej starannoŚci
skutkujace powstaniem przedmiotowego zdarzen ja
oraz powsta niem Pa ństiłla odpowiedzia lnoŚci,

Ubezpieczenie budynków od ognia i innych żywiołów

1,

Dokument potwierdzający tożsamośćllegitymacja szkolna/
prawo jazdy.
Dokurnenty, które mogą być niezbędne w przypadku szkód
2, Kserokopia umowy o pracę sprawcy szkody,
z ubezpieczenia budynków od ognia i innych żywiołow:
3, Informacja o numerze konta bankowego.
Dokumentacja nledyczna z procesu leczenia,
1, Dokument potwierdzający wiasnoŚĆ lub inny tytul prawny
np. karta informacyjna udzielenia pomocy doraŹnej
do przedmiotu szkody.
z pogotowia ratunkowego, karta informacyjna z leczenia
ż, Komisyjny protokół potwierdzenia zaistnienia szkody,
szpitalnego, historia choroby z leczenia szpitalnego lub
3, Protokół przekazania pogorzeliska sporządzony przez sŁraż
ambulatoryjnego itp. (w przypadku szkody na osobie).
pozarną (dla szkody ogniowej),
5. Rachunki, dowody zapłaty za leczenie, leki, Środki
4, Protokoły z okresov,lej kontroli stanu technicznego
opatrunkowe (w przypadku szkody na osobie),
obiektów budowlanych,
Rachunki, faktury za naprawę uszkodzonego mienia
5. Książka obiektu.
(vtl przypadku szkody lł mieniu),
6, Dokumenty finansowo,księgowe dotyczące przednliotu
Dokument potwierdzający własnosc lub inny tytuł plawny
szkody (np, ewidencja środkór.nl trwałych).
do przedmiotu szkody (w przypadku szkocly w mieniu),
7. Ekspertyza serwi§u dokonującego naprawy dotycząca
B, Opis okoliczności, w których doszŁo do pow§tania szkody.
p r ryczy ny powstan ia szkody.
Protokół sporządzony wspólnie z poszkodowanym
B. Kosztorys ofertowy/powykonawczy wraz z obmiarem,
dotyczący okolicznoŚci, pr życly 11 i rozmia ru szkodv.
slorzadzonv zgcdnie z zasadarni koszto rvsclvan i"r
i*, Akt:gtl]r il, ;r-:ypłcllri żai3aż.jl] Z,.liia]:.]ii./,a:;.li sl,.,]r];r,,!]
l ;;o,",; iil: uj il l,i ił j, ; ; :j.] r:,,,,, il (-i,,; j..
osoby pos;kcdołvanej {rv prrypadku słkod;; na osobie)"

4.

6,

7,

9.

;

11

TreŚc broszury ma charakter wyłącznie informacyjny.
Szczegółowe zasady funkcjonowania ubezpieczenia znajdujE
się w dokumentach dostępnych u pracodawcy na portalu
ubezpieczeniollym oraz w ogólnych warunkach ubezpieczenia
PZU Zycie.

( sor 102 1o2
pzu.pl

