
Oferta PZU 
 

Za wieloletnią współpracę Szkoły w zakresie ubezpieczeń uczniów od następstw 
nieszczęśliwego wypadku w PZU nasza placówka otrzymała ofertę na zawieranie 
polis indywidualnych ze zniżką do 35%. Od teraz to rodzice dzieci będą samodzielnie 
decydować o wysokości sum ubezpieczenia oraz składkach.  

  

Każdy Państwa uczeń może zostać objęty takim ubezpieczeniem (przystąpić do 
polisy), jeżeli tylko wykonane zostaną przez Rodzica lub prawnego opiekuna 3 proste kroki: 

  

1. Rodzic/opiekun zdecyduje się na osobisty lub telefoniczny kontakt z agentem i 
uzgodni wersję ubezpieczenia swojego dziecka.  

2. Rodzic/opiekun dokona opłaty składki gotówką, przekazem pocztowym  lub 
przelewem (płatność może być odroczona nawet do 14 dni) 

3. Po uzgodnieniu z agentem istnieje możliwość przyjazdu agenta do domu klienta 
jednakże przy zachowaniu wszystkich standardów związanych z zagrożeniem Covid-
19. 

  

W celu umówienia spotkania proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny: 
 

Stanisław Kuchta  (84-242 Luzino, ul. Strzebielińska 25) 

Tel. 601662463 lub 58 6782421 

 

  

W załączeniu następujące dokumenty: 

  

• Ogólne Warunki ubezpieczenia NNW PZU Edukacja 

• Dokument o produkcie ubezpieczeniowym NNW PZU Edukacja 

• Informację o dystrybutorze ubezpieczeń 

• Informację – Propozycja 1 

• Informację – Propozycja 2 

  

  
 
 
 

Poniżej zestawienie przygotowanych propozycji: 

  
 

 

 

 

 

  



  

Propozycja 1 – „wariant II” 
  

świadczenie z tytułu śmierci/trwałego 
uszczerbku na zdrowiu 

10.000 

assistance - zakres podstawowy TAK 
świadczenie z tytułu kosztów leczenia 
(refundacja) 

3.000 

dieta szpitalna w wyniku NW 20 
amputacja kończyny/części kończyny u dziecka z 
powodu nowotworu 

1.000 

śmierć w wyniku nowotworu złośliwego 1.000 
śmierć dziecka z powodu wady serca 1.000 
śmierć przedstawiciela ustawowego lub osoby, 
która ma na utrzymaniu ucznia 

1.000 

poważne zachorowanie 2.000 
sepsa 1.000 
dieta szpitalna z powodu choroby 20 
śmierć w wypadku komunikacyjnym 10.000 

Składka: 37,74 zł 
 

 

 

 Propozycja 2 – „wariant II bis” 
  

świadczenie z tytułu śmierci/trwałego 
uszczerbku na zdrowiu 

10.000 

assistance - zakres podstawowy TAK 
świadczenie z tytułu kosztów leczenia 
(refundacja) 

2.000 

amputacja kończyny/części kończyny u dziecka z 
powodu nowotworu 

1.000 

śmierć w wyniku nowotworu złośliwego 1.000 
śmierć dziecka z powodu wady serca 1.000 
śmierć przedstawiciela ustawowego lub osoby, 
która ma na utrzymaniu ucznia 

1.000 

sepsa 1.000 
śmierć w wypadku komunikacyjnym 10.000 

Składka: 22,93 zł 
 

  



Bezpieczna szkoła  
  

Nieszczęśliwy wypadek może się zdarzyć zawsze i wszędzie, także w szkole. Poszkodowanym może 

być uczeń, pracownik placówki, ale także osoba trzecia. Dlatego przygotowaliśmy specjalny 

program ubezpieczeniowy dla rodziców placówek oświatowo-wychowawczych – PZU Edukacja. 
  

   

NNW na każdy wypadek 

  
Dzięki ubezpieczeniu NNW na naszą pomoc 

mogą liczyć zarówno wszyscy ubezpieczeni 

uczniowie placówki jak i ich rodzeństwo z innych 

placówek. 

 

  

NNW PZU Edukacja to ochrona: 

 
bez żadnych ograniczeń wiekowych dla uczniów z placówek 

oświatowo-wychowawczych 
     

bez względu na miejsce – ubezpieczenie działa w Polsce i poza jej granicami 

(z wyjątkiem usług assistance), 
     

bez względu na czas – ochrona 24 godziny na dobę przez cały okres ubezpieczenia, 
     

od ryzyk związanych z uprawianiem wszystkich dyscyplin sportowych 
na zajęciach szkolnych i dodatkowych. 

    

Ubezpieczenie NNW obejmuje:  

trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany m.in. zawałem serca, atakiem epilepsji czy 
nieszczęśliwym wypadkiem (np. złamaniem, wstrząśnieniem mózgu lub porażeniem 

prądem), 
     

śmierć ubezpieczonego spowodowaną nieszczęśliwym wypadkiem, zawałem serca, 
krwotokiem śródczaszkowym, atakiem epilepsji, sepsą. 

  

  

W ubezpieczeniu NNW jest dostępnych wiele dodatkowych świadczeń, np. za każdy dzień pobytu w 
szpitalu spowodowany chorobą – w tym także COVID-19. 

  

 

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt. 

Stanisław Kuchta  (84-242 Luzino, ul. Strzebielińska 25) 

Tel. 601662463 lub 58 6782421 

 


