Szanowni Państwo
Mając na uwadze dotychczasową współpracę oraz decyzję Szkoły o braku zawierania polisy zbiorowej (jak to było robione
w latach ubiegłych), mamy przyjemność przedstawić Państwu program ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków,
opracowany wspólnie z PZU S.A. dedykowany uczniom Szkoły Podstawowej nr 1 im. Orląt Lwowskich w Tomaszowie
Lubelskim.
Wynegocjowany zakres ubezpieczenia jest przedstawiony na preferencyjnych warunkach, aby zawrzeć ubezpieczenie NNW
należy kliknąć w poniższy link:

https://ubestrefa.pl/oferta/hw5zoj
i wybrać jedną z trzech ofert, podać adres e-mail i kliknąć w przycisk „Wyślij i Przejdź dalej”. Na podany adres e-mail towarzystwo
prześle komplet dokumentów związanych z ubezpieczeniem a w późniejszym czasie również i certyfikat zawartego ubezpieczenia.
W kolejnym etapie muszą Państwo dodać dane: Ubezpieczonego (dziecka), Ubezpieczającego (Państwa jako Rodzica) oraz
należy dodać adres korespondencyjny i przejść dalej.
Proces zawarcia ubezpieczenia jest procesem prostym oraz intuicyjnym, należy jedynie dopełnić w całości formularz
przystąpienia.
Certyfikat ubezpieczenia jako potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia Towarzystwo PZU S.A. wysyła po opłaceniu składki
względem wybranej oferty.
Z wyrazami Szacunku
Daniel Derko
Pool Broker Sp. z o.o.

Oferta ubezpieczenia zdalnego NNW PZU S.A.
Składka łączna za ubezpieczonego:
Świadczenia w wariancie II
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW

Wysokość
świadczenia

Informacje dodatkowe

100%
sumy Za NNW uważa się również zawał serca i
ubezpieczenia
udar mózgu

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego Dodatkowa wypłata
oraz wypadku na terenie placówki oświatowej skutkującej w kwocie 100% SU
śmiercią
Świadczenia z tytułu złamań kości lub zwichnięć stawów 1% SU Do 100% SU
za 1% uszczerbku na zdrowiu (w tym m. in.: złamań kości,
zwichnięć, stawów)
Świadczenie z tytułu zdiagnozowania sepsy

Świadczenie łączone wypłacane dodatkowo
do SU dla śmierci w wyniku NW

29 zł

39 zł

48 zł

SU 10.000 zł

SU 15.000 zł

SU 20.000 zł

10.000 zł

15.000 zł

20.000 zł

10.000 zł

15.000 zł

20.000 zł

Procent uszczerbku określa tabela nr 5 OWU
Za procent
Za procent
Za procent
uszczerbku: 100 zł
uszczerbku: 150 zł
uszczerbku: 200 zł
W przypadku leczenia operacyjnego dopłata
2% SU do trwałego uszczerbku na zdrowiu
Jednorazowe
świadczenie
z
tytułu
1 000 zł
2 000 zł
2 000 zł
wystąpienia sepsy w wysokości określonej
w umowie ubezpieczenia
Świadczenie z tytułu śmierci w następstwie sepsy
100%
sumy Świadczenie przysługuje pod warunkiem,
TAK
TAK
TAK
ubezpieczenia
jeżeli śmierć nastąpiła nie później niż 24
miesiące od daty zajścia wypadku
świadczenia z tytułu trwałego uszkodzenia ciała z tytułu trwałego Świadczenia od 1% Świadczenia zgodnie z tabelą nr 4 OWU
TAK
TAK
TAK
uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wyłącznie zawałem do 100% SU (1 %
dla
serca, krwotokiem śródczaszkowym lub * poważnym występuje
każdego utraconego
uszkodzeniem ciała
zęba stałego)
Świadczenia z tytułu oparzeń / odmrożeń
Wysokości
Oparzenia II stopnia powierzchni ciała:
świadczeń określa
1% = 1,5% SU; powyżej 1% do 15% = 4% SU; powyżej 15% do 30% = 7% SU; powyżej 30% = 20% SU;
tabela nr 7 OWU
Oparzenia III stopnia powierzchni ciała:
do 5% = 4% SU; powyżej 5% do 10% = 10% SU; powyżej 10% = 20% SU;
oparzenia dróg oddechowych leczone w szpitalu = 20% SU
Odmrożenia II Stopnia albo wyższy:
1 palca ręki lub stopy = 1,5% SU; więcej niż jednego palca = 4% SU
do
Zwrot kosztów leczenia w tym rehabilitacji, która była konieczna
2 000 zł
po NW w czasie nie dużym niż 6 miesięcy, koszty poniesione w
+ w ramach limitu odpowiedzialność za zakwaterowanie rodzica / opiekuna w
Zwrot kosztów leczenia
okresie do 24 miesięcy od wypadku.
przypadku pobytu ubezpieczonego w skutek NW lub związanego z
rehabilitacją w szpitalu oddalonym o co najmniej 100 km od miejsca
Dodatek: zwrot kosztów zakwaterowania rodzica / opiekuna
zamieszkania – zwrot kosztów do 150 zł za dzień – limit max 10 dób
Udar,
niewydolność
nerek,
choroby
10 000 zł
15 000 zł
20 000 zł
100% SU
Creutzfeldta-Jakobsa, zakażenie wirusem
Poważne zachorowanie
Pod
warunkiem HIV przy transplantacji krwi, oponiaka,
wystąpienia
choroba
Parkinsona, utrata
wzroku
choroby:
spowodowana chorobą.
Świadczenie przysługuje pod warunkiem
1 000 zł
1 500 zł
2 000 zł
Świadczenie z tytułu pogryzień, pokąsań, ukąszeń
10% SU
hospitalizacji dłuższej niż 1 dzień

Dieta szpitalna w wyniku NW

Wypłata od pierwszego dnia pobytu do max 60 dni pod warunkiem
3 dniowego pobytu w szpitalu.

40 zł

40 zł

40 zł

Dieta szpitalna w wyniku choroby

Wypłata od pierwszego dnia pobytu max do 60 dni pod warunkiem
3 dniowego pobytu w szpitalu.

100 zł

100 zł

100 zł

Do 2 500 zł

1% SU – pobyt do 2 dni
2% SU – pobyt do 3 dni
3% SU – pobyt do 4 dni i dłużej
Do 3 750 zł

Do 5 000 zł

Do 200 zł za ząb

Do 200 zł za ząb

Do 200 zł za ząb

Do 2 500 zł

Do 3 750 zł

Do 5 000 zł

50 zł

75 zł

100 zł

500 zł

750 zł

1 000 zł

Świadczenie z tytułu
wstrząśnienia mózgu

wstrząśnienia

lub

podejrzenia

Od 1% do 3% SU

Wypłata świadczenia uzależniona
długości pobytu w szpitalu

od

Zwrot kosztów pod warunkiem iż koszty
Zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków
zostały poniesione na terenie RP i do 24
pomocniczych oraz kosztów odbudowy stomatologicznej zębów Do 25% sumy miesięcy od wystąpienia wypadku – limit
ubezpieczenia,
stałych
kosztu odbudowy stomatologicznej 200 zł za
ząb
Zwrot jeżeli konieczność poniesienia tych
Do 25% sumy kosztów na terenie RP wystąpiła w ciągu 24
Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego
ubezpieczenia,
miesięcy od wypadku
Następstwo urazów ciała z jednego i wszystkich wypadków
ubezpieczeniowych zaistniałych w okresie ubezpieczenia, które interwencja lekarska w placówce medycznej połączona z dalszym
nie figuruje w żadnej z Tabel i nie daje się zakwalifikować jako leczeniem i wymagająca co najmniej jednej wizyty kontrolnej u
poważne uszkodzenia ciała (z wyłączeniem interwencji sto- lekarza (potwierdzonej w dokumentacji medycznej) – 0,5%
matologicznej)
Nagłe zatrucie gazami, substancjami i produktami chemicznymi;
Pod warunkiem hospitalizacji dłużej niż 1 dzień – 5% SU
porażenie prądem, piorunem

* poważne uszkodzenie ciała (PUC) – powstałe w następstwie wypadku ubezpieczeniowego uszkodzenie ciała, na skutek którego wystąpiło jedno z niżej wymienionych następstw,
potwierdzonych w dokumentacji medycznej:
a) hospitalizacja rozpoczęta do 3 doby po urazie i trwająca nieprzerwanie co najmniej 14 dni,
b) zabieg operacyjny w trybie ostrym (tj. do 7 dni od przy-jęcia do szpitala),
c) trwały deficyt neurologiczny po uszkodzeniu mózgu, rdzenia kręgowego lub korzeni nerwowych,
d) trwałe pogorszenie ostrości wzroku lub trwałe zawężenie pola widzenia,
e) trwałe pogorszenie ostrości słuchu,
f) częściowa amputacja kończyn,
g) częściowa utrata narządów wewnętrznych;
PUC nie obejmuje badań inwazyjnych (nawet przeprowadzonych jako zabieg operacyjny w rozumieniu OWU) mających na celu zdiagnozowanie choroby lub potwierdzenie istnienia
choroby;

