WARUNKI UBEZPIECZENIA W PZU SA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH
IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
W roku szkolnym 2016/2017 składka ubezpieczenia ucznia wynosi 34 zł. Uczeń ubezpieczony jest na sumę 8.000 zł. Okres
ubezpieczenia obowiązuje od 01.09.2016 r. do 31.08.2017 r.
W ramach powyższego ubezpieczenia PZU SA zapewnia następujący zakres świadczeń podstawowych:
w następstwie:
 nieszczęśliwego wypadku
Śmierć ubezpieczonego

 zawału serca
 krwotoku śródczaszkowego

100% sumy ubezpieczenia

 ataku epilepsji

 sepsy
Śmierć ubezpieczonego
na terenie placówki

świadczenie wypłacane dodatkowo poza świadczeniem
za śmierć ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku

100% sumy ubezpieczenia

jeśli w wyniku nieszczęśliwego wypadku, zawału serca, krwotoku
śródczaszkowego, ataku epilepsji albo omdlenia o nieustalonej przyczynie
Trwały uszczerbek

ubezpieczony dozna 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu, to otrzyma

na zdrowiu

świadczenie w pełnej wysokości sumy ubezpieczenia, tj.: 100% trwałego
uszczerbku = 100% sumy ubezpieczenia, a w razie niższego uszczerbku –
taki procent sumy ubezpieczenia, w jakim ubezpieczony doznał trwałego
uszczerbku

do 100% sumy ubezpieczenia

Brak trwałego uszczerbku na
zdrowi
Zdiagnozowanie sepsy
Koszty nabycia przedmiotów

jeśli uraz ciała wymagał interwencji lekarskiej w placówce medycznej
połączonej z dalszym leczeniem i wymagał co najmniej 1 wizyty kontrolnej
świadczenie z tytułu zachorowania na sepsę

jednorazowe świadczenie 1%
sumy ubezpieczenia
jednorazowe świadczenie w
wysokości 1 000 zł.

zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków

ortopedycznych i środków

pomocniczych oraz kosztów odbudowy stomatologicznej zębów stałych,

pomocniczych oraz koszty

poniesionych na terytorium RP i za granicą

odbudowy stomatologicznej

do 25% sumy
ubezpieczenia
(do 200 zł. za każdy ząb)

zębów stałych

Świadczenia typu Assistance (na terenie RP) w ramach składki podstawowej:
 wizyta lekarza w miejscu pobytu ubezpieczonego
Pomoc medyczna

 wizyta ubezpieczonego u lekarza w placówce medycznej
 transport medyczny

łączna kwota 2 000 zł. na każdy
nieszczęśliwy wypadek

 wizyta pielęgniarki w miejscu pobytu ubezpieczonego
 organizacja procesu rehabilitacji
Pomoc rehabilitacyjna i
pielęgnacyjna

 dostawa drobnego sprzętu rehabilitacyjnego lub medycznego
 dostarczenie do miejsca pobytu leków przepisanych przez lekarza
 domowa opieka pielęgniarska po hospitalizacji powyżej 2 dni

do 500 zł. na każdy wypadek
do 300 zł. na każdy wypadek
do 1 000 zł. na każdy wypadek
do 1 500 zł. na każdy wypadek

Pomoc psychologa

pomoc psychologa

do każdej osoby uprawnionej do
skorzystania z tej pomocy

dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół
ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem uczniów szkół policealnych) – jeśli na
Lekcje prywatne

skutek zaistnienia nieszczęśliwego wypadku uczeń nie może uczęszczać do

do 400 zł. na każdy

szkoły dłużej niż 10 dni od dnia wypadku, PZU organizuje i pokrywa koszty

nieszczęśliwy wypadek

indywidualnych korepetycji z wybranych przedmiotów (maksymalnie 2)
wchodzących w zakres programu nauczania szkoły

Świadczenia dodatkowe:
 poniesionych w związku z nieszczęśliwym wypadkiem lub zdarzeniem
Zwrot kosztów leczenia w

objętym ochroną na terytorium RP i za granicą w ramach kosztów leczenia

do wysokości 30 %

tym rehabilitacji

 poniesionych w związku z rehabilitacją w okresie 6 miesięcy od dnia

sumy ubezpieczenia

n nieszczęśliwego wypadku lub zdarzenia objętego ochroną
 w przypadku zgonu ubezpieczonego spowodowanego nowotworem
złośliwym
Jednorazowe świadczenia

 w przypadku zgonu dziecka, ucznia lub studenta w wieku do 25 lat z

w wysokości 1 000 zł.

powodu wrodzonej wady serca

(na każde świadczenie)

 w przypadku amputacji kończyny lub części kończyny spowodowanej
nowotworem złośliwym u dziecka, ucznia lub studenta do 25 roku życia
Śmierć przedstawiciela
ustawowego lub osoby, która

śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku

w wysokości 1 000 zł.

ma na utrzymaniu ucznia lub
studenta
Szkolny koordynator ubezpieczenia: mgr Wioletta Klepacz

