
 

 

WYCIĄG Z ZAKRESU  

(Ubezpieczenie NNW dzieci i młodzieży Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w 
Opolu – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 oraz Gimnazjum nr 1 w Opolu) 

 

suma ubezpieczenia: 10.000 zł, składka 50,00 zł 

 

Rodzaje świadczeń podstawowych 
Wysokość świadczenia 

w wariancie II (tzw. 
bezkomisyjny) 

z tytułu śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku albo zdarzenia 
objętego umową 

 
10.000 zł 

z tytułu trwałego uszkodzenia ciała (rodzaj trwałego uszkodzenia ciała 
wymieniony w Tabeli nr 3 owu) 

 
do 10.000 zł 

z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego zawałem serca 
lub krwotokiem śródmózgowym lub poważnym uszkodzeniem ciała. 

100 zł – 
za każdy orzeczony 1% 

trwałego uszczerbku 

z tytułu złamań kości i zwichnięć stawów (rodzaj złamania lub zwichnięcia 
wymieniony w Tabeli nr 4 owu), 
 
 
w tym złamanie zęba stałego 

do 1.100 zł za jedno 
uszkodzenie w zależności 

od rodzaju złamania 
 

50 zł za każdy ząb 
maksymalnie do 500 zł 

z tytułu oparzeń i odmrożeń (rodzaje oparzeń i odmrożeń wymienione w 
tabeli nr 6  owu) 

 
do 2.000 zł 

z tytułu wstrząśnień lub podejrzenia wstrząśnienia mózgu (w zależności 
od długości pobytu w szpitalu wg Tabeli nr 7 owu) 

 
do 300 zł 

z tytułu pogryzień, pokąsań, ukąszeń (przez owady i zwierzęta) 1.500 zł 

zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków 
pomocniczych oraz kosztów odbudowy stomatologicznej zębów stałych 

 
do 2.500 zł 

do 200 zł za każdy ząb 

zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych 
 

do 2.500 zł 

nagłe zatrucie gazami, substancjami i produktami chemicznymi, porażenie 
prądem, piorunem, które to stany wymagały hospitalizacji. 

500 zł 

Wypłata świadczenia ryczałtowego w przypadku braku trwałego 
uszczerbku na zdrowiu (nieograniczona liczba zdarzeń w ciągu roku) – 
tabela nr 5 owu 

150 zł 

Rodzaje świadczeń dodatkowych Wysokość świadczenia 

zwrot kosztów leczenia NNW powstałych na terenie RP i poza jej 
granicami do 30% (m.in. koszty rehabilitacji oraz poniesione np. na 
zakup środków opatrunkowych, np. tzw. lekkiego gipsu, środków 
przeciwbólowych oraz innych niezbędnych z medycznego punktu 
widzenia w związku z zaistniałym wypadkiem – na podstawie 
rachunków i dowodów zapłaty - §14 pkt 1 oraz §35 owu) 

do 3.000 zł 

jednorazowe świadczenie w przypadku zgonu ubezpieczonego  
spowodowanego nowotworem złośliwym 

1.000 zł 

jednorazowe świadczenie w przypadku zgonu dziecka, z powodu 
wrodzonej wady serca 

1.000 zł 

jednorazowe świadczenie w przypadku śmierci rodzica lub 
przedstawiciela w wyniku nnw 

1.000 zł 

jednorazowe świadczenie w przypadku amputacji kończyny lub części 
kończyny spowodowanej nowotworem złośliwym u ubezpieczonego 

1.000 zł 

 

Powyższa tabela wykazuje najczęstsze zdarzenia i wysokość świadczeń. Wszystkie ujęte są w tabelach  
w aktualnych ogólnych warunkach ubezpieczenia nnw dzieci i młodzieży szkolnej PZU 

 
 



 
Świadczenia ASSISTANCE na terytorium RP – gratis!  
(niezależnie od wybranej sumy ubezpieczenia) 

 
Obsługa prowadzona jest przez Centrum Alarmowe  PZU Assistance – (022) 505 15 15 

 

 
Usługi ASSISTANCE 

 
Limity na każdy nieszczęśliwy wypadek 

lub zdarzenie objęte umową 
 

POMOC MEDYCZNA: 
1) wizyta lekarza w miejscu pobytu Ubezpieczonego, 
2) wizyta u lekarza w placówce medycznej, 
3) wizyta pielęgniarki, 
4) transport medyczny do, z i pomiędzy placówkami. 

do łącznej kwoty 2 000 zł na wszystkie 
wymienione usługi  
( w tym wizyta pielęgniarki do łącznej 
kwoty 500 zł ) 

POMOC REHABILITACYJNA I PIELĘGNACYJNA: 
1) organizacja procesu rehabilitacji, 

np. wizyta fizjoterapeuty 
2) dostawa drobnego sprzętu rehabilitacyjnego lub 

medycznego 
3) dostarczenie do miejsca pobytu leków przepisanych przez 

lekarza, 
4) domowa opieka pielęgniarska po hospitalizacji trwającej 

pow. 2 dni. 

 
do łącznej kwoty 500 zł 
 
do wysokości 300 zł 
 
do wysokości 300 zł 
 
do wysokości 1 000 zł 

POMOC PSYCHOLOGA  do wysokości 1 500 zł 

LEKCJE PRYWATNE dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum 
oraz szkół ponadgimnazjalnych (z wyłączeniem uczniów szkół 
policealnych ) 

 
do wysokości 400 zł 

INFOLINIA MEDYCZNA I TELEFONICZNA KONSULTACJA ZE 
SPECJALISTĄ oraz USŁUGI INFORMACYJNE DLA NAUCZYCIELI 

Bez limitu 

 

 


