
 
 

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i 
młodzieży: Nr polisy HWB 11191030  
Wariant ubezpieczenia II; suma ubezpieczenia 12.000 zł 

Podstawa prawna: ogólne warunki następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu ustalone uchwałą 

UZ/102/2013 z dnia 29 marca 2013 

Ochrona obejmuje zdarzenia w kraju i za granicą przez 24 h na dobę ( wakacje, ferie, dni świąteczne ) w czasie 

nauki/zajęć, w drodze do lub ze szkoły a także w czasie zajęć pozalekcyjnych w tym uprawiania sportu 

wyczynowo i rekreacyjnie.  

 Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa: 

 nieszczęśliwych wypadków, 

 zawału serca, 

 krwotoku śródczaszkowego, 

 obrażeń ciała, których zaistnienie spowodowane zostało atakiem epilepsji albo omdleniem o nieustalonej 

przyczynie. 

świadczenie z tytułu śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku albo zdarzenia objętego umową, 

 świadczenie z tytułu trwałego uszkodzenia ciała, 

 świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego zawałem serca lub krwotokiem 

śródczaszkowym, lub poważnym uszkodzeniem ciała, 

 świadczenie z tytułu złamań kości lub zwichnięć stawów, 

 świadczenie w przypadku hospitalizacji w wyniku nagłego zatrucia gazami, substancjami chemicznymi, 

porażenia prądem lub w przypadku wystąpienia urazów ciała wymagających interwencji medycznych 

połączonych z dalszym leczeniem – jeśli zdarzenia te nie spowodowały trwałego uszczerbku na zdrowiu, 

 świadczenie z tytułu oparzeń lub odmrożeń, 

 świadczenie z tytułu wstrząśnień mózgu lub podejrzenia wstrząśnienia mózgu, 

 świadczenie z tytułu pogryzień, pokąsań, ukąszeń, 

 zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz kosztów odbudowy 

stomatologicznej zębów stałych do wysokości 25% sumy ubezpieczenia, 

 zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej do wysokości 25% sumy ubezpieczenia, 

 świadczenia typu assistance na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 zwrot kosztów leczenia pozostających w związku z nieszczęśliwym wypadkiem lub zdarzeniem objętym 

umową ubezpieczenia – w zależności od postanowień umowy - w wysokości do 20% sumy ubezpieczenia 

określonej w umowie, 

świadczenia dodatkowe 

 jednorazowe świadczenie w przypadku zgonu ubezpieczonego spowodowanego nowotworem złośliwym 

– w wysokości 1.000 zł, 

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

wrodzonej wady serca – w wysokości 1.000 zł, 

 jednorazowe świadczenie w przypadku amputacji kończyny lub części kończyny, spowodowanej 

nowotworem złośliwym u dziecka, ucznia lub studenta w wieku do 25 lat – w wysokości 1.000 zł, 

 zwrot opłaconego czesnego – do wysokości określonej w umowie ubezpieczenia, maksymalnie do 5.000 

zł, 

 jednorazowe świadczenie w przypadku śmierci przedstawiciela ustawowego – w wysokości 1.000 zł. 



 
 

 

 

W przypadku szkody skontaktuj się z PZU SA: 

1. telefonicznie nr infolinii PZU 0 801 102 102 lub 22 566 55 55 ( czynne całą dobę przez 7 dni 

w tygodniu ) 

2. przez Internet wypełnij formularz on-line  http://www.pzu.pl/szkody-i-roszczenia 

3. osobiście bezpośrednio z najbliższą placówką PZU SA np. Oddział PZU SA w Otwocku ul. 

Radosna 1 

Przygotuj podstawowe dokumenty potrzebne do zgłoszenia szkody: 

 dokumenty medyczne z udzielenia pierwszej pomocy dziecku oraz procesu leczenia następstw wypadku 

np. karta informacyjna udzielonej pierwszej pomocy doraźnej z pogotowia ratunkowego, SOR, karta 

informacyjna z leczenia szpitalnego 

 legitymacja szkolna 

 dowody potwierdzające wysokość kosztów w związku z nabyciem przedmiotów ortopedycznych i 

środków pomocniczych np. stabilizator oraz kosztów odbudowy stomatologicznej zębów stałych  

 

http://www.pzu.pl/szkody-i-roszczenia

