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Ubezpieczenie NNW PZU Edukacja
okument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna zarejestrowana w Polsce

Produkt: NNW PZU dukacja

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje na temat umowy podawane są w dokumencie 
ubezpieczenia oraz gólnych warunkach ubezpieczenia NNW PZU dukacja uchwalonych uchwałą nr UZ 423 2016  
z dnia 24 pa dziernika 2016 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń ze zmianami uchwalonymi uchwałą 
nr UZ 93 201  z dnia  kwietnia 201  r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń oraz ze zmianami ustalonymi 
uchwałą Zarządu PZU SA nr UZ 215 2018 z dnia 6 lipca 2018 r.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie nast pstw nieszcz śliwych wypadków nale y do działu II, grupy 1 załącznika do Ustawy o działalności 
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej .

Co jest przedmiotem ubezpieczenia? Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

Wypadek ubezpieczeniowy:
  nieszcz śliwy wypadek,
  atak epilepsji,
  omdlenie z przyczyny innej ni  choroba przewlekła,
  zawał serca,
  krwotok śródczaszkowy,
  sepsa,
  powa ne zachorowanie,
  ekspozycj  zawodową na materiał zaka ny,
  pobyt ubezpieczonego w szpitalu  w przypadku diety 
szpitalnej z powodu choroby,

  śmier  przedstawiciela ustawowego b dąca nast pstwem 
nieszcz śliwego wypadku. 

Umowa obejmuje wyłącznie elementy produktu 
wybrane przez Klienta.
wiadczenia podstawowe w wybranym wariancie:

I, II lub II is
wiadczenia dodatkowe:
  zwrot kosztów leczenia  w tym kosztów rehabilitacji,
  ryczałt za okres czasowej niezdolności do nauki lub pracy, 
  dieta szpitalna w wyniku nieszcz śliwego wypadku, 
  dieta szpitalna z powodu choroby,
  zwrot kosztów dostosowania mieszkania do trwałego 
uszczerbku na zdrowiu,

  jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia sepsy, 
  świadczenie w przypadku zgonu ubez pieczonego 
spowodowanego nowotworem złośli wym, 

  świadczenie w przypadku zgonu dziec ka z powodu 
wrodzonej wady serca,

  jednorazowe świadczenie w przypadku amputacji kończyny 
lub cz ści kończyny spowodowanej nowo tworem złośliwym 
u dziecka,

  jednorazowe świadczenie w przypadku śmierci 
przedstawiciela ustawowego w wyniku nieszcz śli wego  
wypadku,

  jednorazowe świadczenie z tytułu śmierci w wyniku 
wypadku komunikacyjnego,

  jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia powa nego  
zachorowania,

  jednorazowe świadczenie za fakt wystąpienia zaka enia 
wirusowego po ekspozycji zawodowej na materiał zaka ny, 

  zwrot kosztów leczenia powstałych wskutek ekspo zycji 
zawodowej na materiał zaka ny.

Suma ubezpieczenia
  wysokoś  sumy wskazuje zawierający umow ,
  stanowi górną granic  odpowiedzialności ubezpieczyciela,
  w ramach sumy ubezpieczenia mogą by  ustalone 
podlimity ograniczające odpowiedzialnoś  ubezpieczyciela 
(assistance),

  sumy ubezpieczenia dotyczą ka dej ubezpieczonej osoby 
i na ka dy wypadek ubezpieczeniowy za wyjątkiem 
ryczałtu za niezdolnoś  do nauki pracy oraz diety szpitalnej 
gdzie suma ubezpieczenia dotyczy wszystkich zdarzeń 
w okresie ubezpieczenia.

chorób, zarówno takich o których ubezpieczony wie jak i tych 
które wystąpią nagle lub ujawnią si  w wyniku nieszcz śliwego 
wypadku albo stanowią przyczyn  wypadku (za wyjątkiem 
ataku epilepsji albo omdlenia z innej przyczyny ni  choroba 
przewlekła) oraz za wyjątkiem chorób włączonych do 
ochrony za opłatą dodatkowej składki np. zawał serca, sepsa, 
nowotwór złośliwy.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

W ubezpieczeniu NNW PZU dukacja nie obejmujemy zdarzeń 
powstałych m.in. w związku z:
  wypadkiem zaistniałym w stanie nietrze wości lub po u yciu 

środków odurzających, psychotropowych, substancji 
psychoaktywnych chyba e nie miało to wpływu na zajście  
wypadku,

  zatruciem spowodowanym nikotyną, spo yciem alkoholu 
lub u ywaniem środków odurzających, psychotropowych 
lub substancji psychoaktywnych,

  udziałem w przest pstwach, lub bójkach,
  samookaleczeniem, samobójstwem bąd  próbą popełnienia  

samobójstwa,
  udziałem w strajkach, rozruchach, zamieszkach, akcjach  

protestacyjnych,
  kierowaniem pojazdem silnikowym w stanie nietrze wości 

bąd  bez wymaganych uprawnień  chyba e nie miało 
to wpływu na zajście wypadku,

  zadoś uczynienie za doznany ból, cierpienia zyczne 
i moralne oraz szkody polegające na utracie, uszkodzeniu lub 
zniszczeniu rzeczy.

Pełna lista wyłączeń znajduje si  w WU



 801 102 102 pzu.pl
płata zgodna z taryfą operatora

PZU SA 7B27

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

Wypadek mo e mie  miejsce zarówno w Polsce jak i za granicą.

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?

Ubezpieczony ma obowiązek:
  poda  nam wszystkie informacje, o które pytamy przy zawarciu ubezpieczenia i poinformowa  nas jeśli w trakcie ubezpieczenia nastąpią 
ich zmiany, 

  zawiadomi  nas o zajściu wypadku i dostarczy  dokumentacj  niezb dną do ustalenia zasadności roszczenia i wysokości świadczenia 
tj.: opis przyczyn i przebiegu wypadku ubezpieczeniowego, dokumentacj  medyczną potwierdzającą doznanie uszkodzenia ciała 
lub rozstrój zdrowia, dokumentów dotyczących innych kosztów obj tych zakresem ubezpieczenia. 

W razie śmierci ubezpieczonego uposa ony zobowiązany jest przedstawi  nam do wglądu odpis aktu zgonu oraz kart  statystyczną zgonu 
lub dokumentacj  medyczną potwierdzającą przyczyn  zgonu oraz dokument potwierdzający to samoś  uposa onego.

Jak i kiedy należy opłacać składki?

Składk  płaci ubezpieczający. o e to zrobi  jednorazowo lub w ratach. erminy płatności są podane w dokumencie ubezpieczenia.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

chrona ubezpieczenia trwa od dnia nast pnego po zawarciu umowy ubezpieczenia, nie wcześniej jednak ni  od dnia nast pnego 
po zapłaceniu składki  ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty, chyba e umówiono si  inaczej.

Je eli w umowie ubezpieczenia określono dzień, w którym rozpoczyna si  okres ubezpieczenia przypadający przed dniem, w którym 
ubezpieczający powinien zapłaci  składk  lub jej pierwszą rat , nasza odpowiedzialnoś  rozpoczyna si  w dniu określonym w umowie 
ubezpieczenia jako początek okresu ubezpieczenia.
Je eli w umowie ubezpieczenia określono dzień, w którym rozpoczyna si  okres ubezpieczenia przypadający po dniu, w którym 
ubezpieczający powinien zapłaci  składk  lub jej pierwszą rat , a składka ubezpieczeniowa lub jej pierwsza rata nie została zapłacona 
do dnia poprzedzającego pierwszy dzień okresu ubezpieczenia, umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z tym dniem.

W umowie ubezpieczenia NNW zawartej jako ubezpieczenie indywidualne na cudzy rachunek (na rachunek ubezpieczonego), nasza 
odpowiedzialnoś  rozpoczyna si  z upływem  dni licząc od dnia nast pującego po zawarciu umowy ubezpieczenia, nie wcześniej jednak 
ni  od dnia nast pującego po zapłaceniu składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty, z zastrze eniem e w przypadku zawarcia 
ww. umowy ubezpieczenia na rachunek małoletniego albo przez osob  prawną lub jednostk  organizacyjną nieb dącą osobą prawną na 
rachunek osoby zycznej związanej z nią zale nością słu bową, odpowiedzialnoś  PZU SA rozpoczyna si  od dnia nast pującego po zawarciu 
umowy ubezpieczenia, nie wcześniej jednak ni  od dnia nast pującego po zapłaceniu składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty. kres 
. dniowy, o którym mowa powy ej, nie ma zastosowania w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na kolejny okres przed zakończeniem 

okresu ubezpieczenia umowy poprzedniej.

chrona mo e zakończy  si  tak e przed upływem końca okresu ubezpieczenia, m.in. w nast pujących przypadkach:
  z dniem odstąpienia przez ubezpieczającego od umowy w przypadku zawarcia umowy na okres dłu szy ni  6 miesi cy. Przedsi biorca 
mo e odstąpi  od takiej umowy w terminie  dni, osoba zyczna w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy, 

  z dniem dor czenia nam oświadczenia o wypowiedzeniu umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku gdy odpowiadamy jeszcze 
przed zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty a składka lub jej pierwsza rata nie jest zapłacona w terminie,

  z upływem terminu ustalonego w wezwaniu do zapłacenia składki, 
  z dniem utraty przez ubezpieczonego statusu członka grupy wskazanej w umowie ubezpieczenia,
  z chwilą śmierci ubezpieczonego.

Jak rozwiązać umowę?

Ubezpieczający mo e rozwiąza  umow  m.in. poprzez odstąpienie od niej, w przypadku umowy zawartej na ponad 6 miesi cy:
  w ciągu 30 dni od jej zawarcia  jeśli jest konsumentem
  w ciągu  dni od jej zawarcia  jeśli jest przedsi biorcą.


