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W tym roku na prośbę Rodziców, sami Rodzice  wybierają wariant 
ochrony dla swoich dzieci, otrzymają dostęp zdalny do dokumentu 
poprzez dziennik elektroniczny,  i sami zdalnie opłacą wybraną 
składkę. Na wskazany adres mail otrzymają informacje o 
administratorze danych i ogólne warunki. Tryb ochrony pozostaje ten 
sam, tzn. opłacają składki od sierpnia do końca września ( niektórzy 
Rodzice już w roku ubiegłym tak robili) i tym samy mają ciągłość 
ochrony w okresie od 1 września do 31 sierpnia następnego roku. 

-Rodzice mogą je zawrzeć, w wybranym przez siebie zakresie. Do wyboru 3 
warianty. 

- Sami wybiorą sumę ubezpieczenia. 

- Świadomy wybór i zakup, będą mieli wpływ na to co kupują, ważny jest 
zakres nie tylko cena. 

Ubezpieczającym może być rodzic, opiekun prawny, babcia albo dziadek, a 
nawet sąsiadka albo sąsiad.  

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 kolonii, obozów czy wycieczek szkolnych.  

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

Ochrona działa na całym świecie.  

Jaki jest zakres ochrony: 

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, śmierć z 
powodu sepsy,  

usługi powypadkowe typu assistance na terytorium Polski.  



zwrot kosztów leczenia, w tym rehabilitacji : 

Wypłacimy świadczenie do wysokości poniesionych kosztów – maksymalnie do 
wysokości określonej w umowie ubezpieczenia, np. zwrócimy koszty wizyty u chirurga, 
badania RTG, założenia gipsu, zabiegów (rehabilitacyjnych w ramach leczenia, koszty 
wizyty u neurologa, tomografii komputerowej głowy itp. 

 

Zwrócimy też poniesione koszty do wysokości 25% sumy ubezpieczenia za świadczenia 
podstawowe, np. zwrócimy koszty zakupu kul.  

(Zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych do 25% SU) 

Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych ( terytorium RP) do 25% 
SU 

Odbudowa zębów stałych ( zgłoszenie w okresie 2 lat) 25% SU 

Złamanie zęba stałego 0,5 za każdy złamany ząb stały – w przypadku złamania do 9 zębów 
stałych; maksymalnie 5 za wszystkie złamane zęby stałe (w przypadku złamania powyżej 9 
zębów stałych)  

wypłata świadczenia za samo podejrzenie oraz za wstrząśnienie mózgu  

skręcenie stawu skokowego  nie potrzeba leczenia przez okres 2 tyg jak u innych 
ubezpieczycieli 

siniaki i wszelkie stłuczenia – 2 wizyty kontrolne u innych ubezpieczycieli brak świadczenia 

Zwichnięcie stawów skokowych 4% 

Powyżej najczęściej wypłacone roszczenia. 

 

 

 

W ubezpieczeniu zawarta jest też: 

dieta szpitalna – za pobyt spowodowany chorobą, w tym COVID 19 

śmierć przedstawiciela ustawowego,  

wystąpienie sepsy,  



śmierć ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego – świadczenie 
dodatkowe, poza świadczeniem za śmierć spowodowaną nieszczęśliwym wypadkiem.  
Tu dodajemy dwie sumy ubezpieczenia. 

Świadczenia poszkodowani otrzymają również 
za sam fakt wystąpienia zdarzenia w postaci:  

trwałego uszkodzenia ciała, 
złamania kości lub zwichnięcia stawów , wstrząśnienia mózgu (warunek hospitalizacja),  

pogryzienia, pokąsania, ugryzienia np. przez pszczołę, osę, kleszcza, psa itp. (warunek 
hospitalizacja),  

oparzenia i odmrożenia,  

nagłego zatrucia gazami, substancjami i produktami chemicznymi (warunek 
hospitalizacja),  

porażenia prądem, piorunem (warunek hospitalizacja).  

 Ważne: 

Suma ubezpieczenia nie ulega pomniejszeniu o wypłacone odszkodowanie 

Termin zgłoszenia roszczenia to 24 miesiące ( 2 lata!) 

 

Usługi Usługi powypadkowe typu 
assistance na terytorium Polski – w 
zakresie ochrony : 

Pomoc medyczna  

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

Pomoc rehabilitacyjna i pielęgnacyjna  

do 500 zł na każdy wypadek do 300 zł na każdy wypadek do 1000 zł na 
każdy wypadek  



• dostawa drobnego sprzętu rehabilitacyjnego lub medycznego 
• dostarczenie do miejsca pobytu leków przepisanych przez lekarza  

• domowa opieka pielęgniarska po pobycie w szpitalu, który trwał dłużej 
niż 2 dni  

Pomoc psychologa  

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

Lekcje prywatne  

dla uczniów szkół podstawowych, oraz szkół ponadpodstawowych 
(z wyłączeniem uczniów szkół policealnych) – jeżeli na skutek 
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 (maksymalnie 2) wchodzących w 
zakres programu nauczania szkoły  

do 400 zł na każdy nieszczęśliwy wypadek  

 

jak do tej pory : 

Opiekunowie ubezpieczonych- udzielimy też pomocy podczas zawierania 
umowy: 

Natalia Zielińska 501 455 822 

Katarzyna Ekwińska 506 117 913 

 

 

 


