
UBEZPIECZENIE PZU NNW EDUKACJA na rok szkolny 2021/222 

 

Okres ubezpieczenia: od 01.09.2021 do 31.08.2022  

 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 w Luboniu  

1. Suma ubezpieczenia 10.000 PLN. składka 42,16 PLN 

- świadczenie z tytułu śmierci/trwałego uszczerbku na zdrowiu 10.000zł 

-assistance 

Świadczenia dodatkowe: : refundacja kosztów leczenia 2.000zł 

Świadczenie z tytułu śmierci przedstawiciela ustawowego 2.000zł 

Dieta szpitalna w wyniku NW 20zł 

Dieta szpitalna z powodu choroby w tym COVID 19: 9 zł 

Śmierć w wypadku komunikacyjnym 15.000zł ( tu łączy się sumę podstawową+SU10 

tys zł) 

2. Suma ubezpieczenia 15.000 PLN. Składka 58,78 PLN 

     - świadczenie z tytułu śmierci/trwałego uszczerbku na zdrowiu 15.000zł 

      -Świadczenia assistance 

      -Świadczenia dodatkowe: : refundacja kosztów leczenia 2.000zł 

      - Dieta szpitalna w wyniku NW 20 zł 

      -Dieta szpitalna z powodu choroby w tym COVID 19 :15 zł 

      -Śmierć w wypadku komunikacyjnym 8.000zł ( tu łączy się sumę podstawową+SU15              

tys zł) 

3. Suma ubezpieczenia 12.000 PLN. Składka 49,16 PLN 

     - świadczenie z tytułu śmierci/trwałego uszczerbku na zdrowiu 12.000zł 

      -Świadczenia assistance 

      -Świadczenia dodatkowe: : refundacja kosztów leczenia 2.000zł 

      -Świadczenie z tytułu śmierci przedstawiciela ustawowego 2.000zł 

     - Dieta szpitalna w wyniku NW 20zł 



      -Dieta szpitalna z powodu choroby w tym COVID 19: 12 zł 

      -Śmierć w wypadku komunikacyjnym 8.000zł ( tu łączy się z sumę podstawową 

         +12 tys zł) 

 

Przedstawiciel : 

Natalia Zielińska 501 455 822 

 

Warunki ubezpieczenia 
1. Do propozycji ubezpieczenia mają zastosowanie ogólne warunki ubezpieczeń OC  

nauczycieli, wychowawców i opiekunów ustalone przez Zarząd PZU SA uchwałą 
nr UZ/429/2016 z dnia 24 października 2016 r. ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/215/2018 z dnia 
6 lipca 2018 r.  

2. Do propozycji ubezpieczenia mają zastosowanie ogólne warunki ubezpieczeń NNW PZU Edukacja 
ustalone przez Zarząd PZU SA uchwałą nr UZ/423/2016 z dnia 24 października 2016 r. ze zmianami 
ustalonymi uchwałą nr UZ/93/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. oraz ze zmianami ustalonymi uchwałą nr 
UZ/215/2018 z dnia 6 lipca 2018 r.  

 

 

 

 

 

 

 


