
Co zrobić w razie nieszczęśliwego wypadku? 
Szkodę możesz zgłosić na kilka sposobów:

           Jakie dokumenty są najczęściej 
potrzebne przy zgłaszaniu szkody?

•  Dokumentacja medyczna z procesu leczenia.
•  Rachunki, dowody zapłaty za leczenie, leki, środki 

opatrunkowe.
• Informacja o numerze konta bankowego.
•  Notatka z policji/prokuratury/sądu – jeśli organy te były 

włączone w sprawę.
•  Akt zgonu w razie śmierci ubezpieczonego/opiekuna 

prawnego.

Podręcznikowy 
przykład 
ubezpieczenia

Na stronie pzu.pl – kliknij link: 
Zgłoś szkodę i wypełnij formularz. 
Dołącz zdjęcia i dokumenty. 

Przez telefon – zadzwoń pod numer  
801 102 102 lub +48 22 566 55 55 (opłata 
zgodna z taryfą operatora). 

W oddziale PZU – pracownik PZU przyjmie 
Twoje zgłoszenie; możesz też skorzystać 
z telefonu w oddziale. 

Jeżeli chcesz skorzystać z usług assistance 
– zadzwoń pod numer 801 102 102  
lub 22 566 55 55 (opłata zgodna z taryfą 
operatora).

Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu 
cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. 
Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym 
o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności 
PZU SA, znajdziesz w aktualnych ogólnych warunkach 
ubezpieczenia NNW PZU Edukacja, dostępnych na pzu.pl, 
w placówkach PZU SA lub u naszych agentów.

Skontaktuj się z nami.

MATERIAŁ
MARKETINGOWY

801 102 102  pzu.pl
Opłata zgodna z taryfą operatora



     Dlaczego Twoje dziecko potrzebuje 
ubezpieczenia NNW?

Nawet najlepsza opieka w żłobku, przedszkolu czy szkole 
nie zapewni Twojemu dziecku pełnej ochrony przed 
nieszczęśliwymi wypadkami. 

      Na co powinieneś zwrócić uwagę  
przy wyborze ubezpieczenia?

•  Jaki jest zakres ochrony oraz wysokość sumy 
ubezpieczenia (SU)? 

•  Czy ochrona obejmuje wypadki, do których doszło:
 zarówno w szkole, jak i poza szkołą, 
 na zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, 
 podczas uprawiania sportu rekreacyjnie i wyczynowo?

•  Czy główna suma ubezpieczenia i limity na świadczenia 
są niezależne od siebie – czy inne świadczenia nie 
pomniejszają głównej sumy ubezpieczenia?

     Gdzie i w jakich sytuacjach działa 
ubezpieczenie NNW w PZU?

Ubezpieczenie NNW działa 24 godziny na dobę w Polsce 
i za granicą:
•  na terenie szkoły i w drodze na zajęcia, 
•  w czasie zajęć pozalekcyjnych i podczas uprawiania 

sportu (wyczynowo i rekreacyjnie),
•  na wycieczkach szkolnych,
•  w życiu prywatnym,
•  w soboty, niedziele i święta,
•  w czasie ferii i wakacji.

  Jakie zdarzenia są objęte 
ubezpieczeniem NNW w PZU?

Ochroną objęte są następstwa:
•  nieszczęśliwego wypadku,
•  zawału serca albo krwotoku śródczaszkowego,
•  obrażeń ciała spowodowanych atakiem epilepsji  

albo omdleniem.

   Co zapewnia ubezpieczenie NNW  
w PZU?

•   Wypłacimy 100% sumy ubezpieczenia w razie śmierci 
ubezpieczonego spowodowanej: 
 nieszczęśliwym wypadkiem, 
  sepsą, zawałem serca, krwotokiem śródczaszkowym 
albo atakiem epilepsji.

•  Dodatkowo wypłacimy 100% SU w razie śmierci   
ubezpieczonego na terenie szkoły.

•  Wypłacimy do 100% SU za trwały uszczerbek na zdrowiu 
lub za uszkodzenie ciała.

 •  Pokryjemy koszty zakupionych środków pomocniczych 
(protez, gipsów i innych przedmiotów ortopedycznych)  
– do 25% SU.

•  Zwrócimy poniesione koszty odbudowy stomatologicznej 
zębów stałych – do 200 zł za ząb (maks. do 25% SU).

•  Zwrócimy poniesione koszty przeszkolenia zawodowego 
osób niepełnosprawnych – do 25% SU.

•  Zapewnimy usługi powypadkowe typu assistance 
na terytorium Polski – zorganizujemy i sfinansujemy:

 pomoc medyczną w domu lub placówce medycznej,
 wizyty pielęgniarki,
 pomoc rehabilitanta i pielęgniarki,
 pomoc psychologa,
  prywatne lekcje, jeśli z powodu nieszczęśliwego 
wypadku dziecko było nieobecne w szkole dłużej 
niż 10 dni.

   Co możesz objąć  
dodatkową ochroną?

•  Ryczałt za okres czasowej całkowitej niezdolności  
do nauki.

•  Koszty leczenia i rehabilitacji.
•  Dietę szpitalną za hospitalizację spowodowaną   

nieszczęśliwym wypadkiem.
•  Dietę szpitalną za hospitalizację spowodowaną chorobą.
•  Świadczenia jednorazowe w przypadku m.in.:

  poważnego zachorowania,
  zachorowania na sepsę,
  śmierci rodzica spowodowanej nieszczęśliwym 
wypadkiem.

pzu.pl 801 102 102 Możesz na nas polegać


