
PZU 
  

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży. 

 

Okres ubezpieczenia                                01.09.2016 -  31.08.2017 

 

Suma ubezpieczenia          10000,- zł                     składka     48,- zł 

 

Wariant II       bezkomisyjny 

 

 

Świadczenia podstawowe 
 

 Świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego w następstwie: 

- nieszczęśliwego wypadku 

- zawału serca                                                                                                                              100% ubezpieczenia           10000,- zł 

- krwotoku śródczaszkowego 

- ataku epilepsji 

- sepsy 

 Świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku na terenie placówki    200%          22000,- zł 

 Za trwałe uszkodzenie ciała- w zależności od rodzaju uszkodzenia                                                              do 100%    do    10000,- zł 

 Z tytułu złamań kości lub zwichnięć stawów- w zależności od rodzaju kości lub stawu-  

za pojedynczy uraz                                                                                                                                         do 11%      do      1100,- zł 

 Jednorazowe świadczenie z tytułu zachorowania na sepsę                                                                                                         1000,- zł 



 Jednorazowe świadczenie w przypadku braku trwałego uszczerbku na zdrowiu- 

    jeżeli uraz ciała wymagał interwencji lekarskiej w placówce medycznej połączonej 

    z dalszym leczeniem i wymagał co najmniej 1 wizyty kontrolnej –                                               1,5 % sumy ubezpieczenia    150,-  zł 

 Jednorazowe świadczenie w przypadku nagłego zatrucia gazami, substancjami  

i produktami chemicznymi, porażenie prądem, piorunem, które wymagały hospitalizacji          5% sumy ubezpieczenia         500,- zł 

 Z tytułu oparzeń i odmrożeń –                                                                                                do 20% sumy ubezpieczenia   do 2000,- zł 

 Z tytułu wstrząśnień mózgu lub podejrzenia wstrząśnienia mózgu –                                         do 3 % sumy ubezpieczenia do   300,-zł 

 Z tytułu pogryzień, pokąsań, ukąszeń  -                                                                                            10% sumy ubezpieczenia   1000,- zł 

 Zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych –                 do 25% sumy ubezpieczenia do 2500,- zł 

 Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych –                                  do 25% sumy ubezpieczenia  do 2500,- zł 

 

 

Świadczenia dodatkowe 

 

 Zwrot kosztów leczenia                                                                                                do wysokości 20% sumy ubezpieczenia do 2000,-zł 

 Jednorazowe świadczenie w przypadku amputacji kończyny lub części kończyny spowodowanej 

nowotworem złośliwym u dziecka, ucznia                                                                                                                                     1000,- zł 

 Jednorazowe świadczenie w przypadku zgonu ubezpieczonego spowodowane nowotworem złośliwym                                    1000,- zł 

 Jednorazowe świadczenie w przypadku zgonu dziecka, ucznia z powodu wrodzonej wady serca                                                1000,- zł 


