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szanowni państwo!

W odpowiedzi na zapybnie z dnia 23 lutego 2015 r., PZU S.A. ma pr4yjemnoŚĆ paedstawiĆ

ofeńę komplekowego ubezpieczenia placowek oświatowych oraz ubezpieczenia
uczniów/wychowanków w no$rym roku szkolnym 2015/2016.
Mamy nadzieję, że nasza oferta spotka się z zainteresowaniem, a proponowany zakres ochrony
ubezpieczeniowej spełni Państwa oczekiwa nia.

oeóurr zltożtnn orrnrv:

1. Jest to oferta przeznaczona dla plaówek oŚwiatowych z miasta Poznania, podlegających
Wldziałowi oświaty Uzędu Miasta Poznania oraz żłobków podląłych Wydziałowi Zdrowia Uzędu
Miasta Poznania.

2. Oferta obejmuje następujące ubezpieczenia:
1) Ubezpieczenie następstw nieszczęś]iwydr wypadków dzieci, młodzieży i personelu w szkołach i

innych plaówkach oświatowych,
ż) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej plaówki oświatowej,
3) Ubezpieczenie majątkowe dla urądzeń i wyposażenia placówki oświatowej,
4) Ubezpieczenie odpowiedzialności nauczycieli,
5) Ubezpieczenie spzętu elektronicznego pzenośnąo,
6) Ubezpieczenie gotówki.

3. Warunkiem wykupienia ubezpieczeń pK. 4-6 jest zawarcie w PZU S.A. ubezpieczenia naĘpstw
nieszczęśliwyc'h v,rypadków dzieci, młdzieżry i personelu w vkołach i innych placowkach

oświatoiruycń, oc |l'acowti oraz ubezpieczeń majątkowyó dla urządzeń i wyposażenia plaówki
oświatowej.



I. UBEIIEcZENIE NAsTĘpsTW NlEszczĘślrwycn wvpnoróW DzIEcI,
MŁoDzIEł r ptnsoNELU W szKoŁAcH I INNycn pucówKAcH (NNw).

Pzedmiotem ubezpieczenia ą następstwa nieszczęŚliwych wypadków polegające na uszkodzeniu
ciała, rozstr$u zdrowia lub powodujące śmierć ubezpieczonego.

Ubezpieczeniem objęte są również trwałe nasĘpstwa:
1) zawału serca,
2) krwotoku śródeaszkowy,
3) obrażeń ciała, Kórych zaistnienie spowodowane zostało atakiem epilepsji albo omdleniem o
nieustalonej przyapie
Czas ochrony ubezpieczeniowej: pełny- 24 godziny.

Wańant ubezpieczenia: bezkomisyjna likrłlidacja szkody, za wyjątkiem szczególnie skomplikowanych
urazów oraz zawału serca i krwotoku śródaaszkowego, dla których oceny stopnia trwałego
uszczerbku na zdrowiu dokonuje się na podstawie badania lekarskiąo i w oparciu o tabelę norm
tnłaĘo uszczerbku na zdrowiu.
Suma ubezpieczenia okeślona w umowie dla Świadczeń podstawowych oraz limity ustalone dla
świadczeń dodatkowych stanowią górną granicę odpowiedzialności PZU SA. Suma ubezpieczenia
ustalana jest na jeden wypadek ubezpieczeniowy.
Zakres teąltorialny: caĘ świat
W przypadku placówek do których uczęszczają dzieci/ młodzież znajdująca się w trudnej
svtuaqii materialnej może być zastosowana zniżka składki odpowiadająGa procentowej
liczbie Ęch osob maksymalnie do 10olo.
Zwolnienie to nie dotyczy personelu.
zakes świadczeń:
1. świadczenia podstawowe:
1) śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku albo zdaęenia objętąo umową - 100o/o sum!

ubezpieczenia,
2) świadczenie z §ltułu śmierci w wyniku sepsy - 100o/o sum} uĘzpieczenia,
3) Świadczenie z §rtułu tnruałego uszkodzenia ciała:
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Poz
Trhali RdaJ hłałego uszkdzenia ciła o/o sumy ubezpieczenia

określonei w umowie

1) Całkołita utrata kończfny górnej w obębie barku lub ramienia
80

2| Całkotivita utrata kończyny górnej W obrębie łokcia lub
aęarllamiania 60

3) całkowita utrata reki 50
4) całkowita utrata palów reki ll, lll, lv, v E - za każdv Dalec
5) całkowita utrata kciuka 22

6)
całkowita utrata końcżyny dolnej w obrębie stawu

biodroweoo lub kdci udowei 75

7)
Całkowita 4rata kończyny dolnej W obrębie stawu

kolanoweoo, podudzia lub stawów skokowvch 60
8) całkowita utrata stopv 40
9) całkowita utrata DalcóW §toDv ll. lll. lV. V 3 - za każdv oalec
10) całkołita utrata palucha 15
,l 1) całkowita utrata \^zroku w iednvm oku 50
12). całkowita utrata uzroku w obu oczach 100
13) calkor,rita utrata słuchu w iednvrn uchu 30
14) całkowita utrata sfuchu w obu uszach 50
15) całkowita utrata mażowinv usznei 15
,l6) UałK(Mlta Urala nosa 20

17) całkowita utrata zębóW stalych

2 - zaKazoy ząo slaly- W
prrypadku utraty do 9 zębów

stałych,
maksymalnie 20 za

wsrystkie utracone zęby
stałe -w pżypadku utraty
pov/yżej 9 zębów staĘch

18) calkoalita utrata śledzionv 20
19) całkovrdta utrata iednei nerki 35
20\ całkowita utrata obu nerek 75
21l. calkowita utrata macicy 40
22) całkowita utrata iainika lub iadra 20
23) całkowita utrata mowv 100

24)
)orażenie lub niedow{ad co najmniej dwóch kończyn poniżej 3

stoonia w skali Lovette'a 100
25\ Soiacż<a trwaiaca dłużei niż 30 dni l00

4) świadczenie z złamań kości izwichni
Poz.

Tehali
Rodzaj złamania

o/o sumy ubezpieczenia
określonej w umowie

1) !łamania kości sldepienia i podstawy czaszki 5,0

2) !łamania kości twanoczaszki 4,0

3) Złamania łopatki, óojczyka, mostka 4,5 - za każdą kość

4) złamania żebra, żeber

2,0 - za każde złamane
żebro - w przypadku
złamania do 9 żeber;
maksymalnie 10,0 za

wsz}Btkie złamane żebra- w
przypadku złamania powpej

9 żeber.

5) złamania kości ramiennei 7.o

6) zwidlniecie stawu barkowego 7,o

7\ Złamania w obrebie kości pzedramienia fiednej lub obu) 4,0

8) zwichniecie w obrebie stawu łokcioweqo 5,0

9) Złamania w obrębie kości ręki z wyłączeniem kości palców
3.0

10) złamania w obrebie kości palów reki ll-v 2-za każdv palą

11)
Zwidlnięcia stawów w obrębie
nalaiw reki II-V

2,0 - za każdy palec

12) złamania w obrębie kciuka 3,0

13) zwińniecie kciuka 3,0

t4) Niestabilne złamania miednicy 10,0

15) stabilne złamania miednicy 4,5

16) zwichniecie stawu biodrowąo 10,0

17) złamania kości udowej 10,0

18) Złamania w obrębie kości podudzia fiednej lub obu) 7.o

19) złamania neoki 4,0

20) zulióniecie stawu kolanoweqo 5,0
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21) złamania w obrebie stoov z wvłaczeniem kości oalcow 4,0
22\ złamania w obrebie oalucha 2,5
23) zamania w obrebie kości oalów stoov II-v 2,0 - za każdv palec

24) zwichniecie w stawadl skokowvch 4,0

25)
Złamania w obrębie kęgosłupa - dotyczy tnonów, łuków kręgów (z
unrłaczeniem kości ooonowei) 11,0 - za każdv krao

26) Złamania w obrębie kr€osłupa - dotyczy wyrostków popnecznych,
knlrrycłvrh kranńw ) _5 - la każdll kraa

27') złamania kości ooonowei 3,5

28) !łamania zębow stałyó

0,5 - za każdy złamany ząb
stały- w przypadku

złamania do 9 zębów
stałych,

maksymalnie 5- za
wszystkie złamane zęby

stałe - w pr4padku
złamania powyzej 9 zębów

stafuch.

5) świadczenie z Mułu trwałych następstw zawału serca i knłotoku śródczaszkowego: ocenia lekan
oruecznik, jako procent sumy ubezpieczenia, odpowiadający stopniowi tnruałego uszczeńku na zdrowiu,
zgodnie z zasadami okeŚlonymi w paragrafie 46,6.

Rodzaj i rozległość opanenia/odmrożenia

II st. oowvżei LSo/o do 309o powieachni ciała

Opaaenie II st. powyżej 30oó powiezóni ciała

Odmrożenie U st. albo wvższv - iedneso palca reki lub
Odmrożenie II ś. albo wyzsz.y - więcej niż jednego palca ręki lub palca stopy,

7\ świadczenie z §Ąułu wstrząśnienia mózgu]

Poż,
7ehrli

Okres pobytu w szpitalu
o/o sumy ubezpieczenia
określonej w umorrie

oowvżei 1 dobv 2,o
oowvżei 2 dób 4.0

3 oowvżei 3 dób 6.0
4, ootwżei 4 dób 8,0

5, nowvżei 5 dób 10.0

8) świadeenie z Mułu pogryzienialpoĘsania pruez Auierzęta, ukąszenia przez owady: 10o/o sum)/

ubezpieczenia, gdy poszkodowany pruebyu,a w szpitalu powyżej 1 dnia,

9) Jeżeli w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub zdarzenia objętego umową ubezpieczenia
ubezpieczony dozna obrażeń, Kóre nie spowodowały następstw w postaci uszczerbku na zdrowiu,
a w|sĘpiłY następstwa wymienione poniżej, ubezpieczonemu przysługuje Świadczenie w
okeślonej wysokoŚci :

- nagłego zatrucie gazami, substancjami i produktami chemicznymi, porażenia prądem,

piorunem, KÓre to stany wymagały hospitalizacji - 5olo sumy ubezpieczenia,
- następstwa urazów ciała z jednego nieszczęśliwego wypadku lub zdazenia objęte§o umową

ubezpieczenia, które wymagało interwendi lekarskiej w placÓwce medycznej połączonej z

dalszym leczeniem i wymagającej co najmniej jednej wi4ły kontrolnej u lekaża a które nie

figuruje w żadnej z Tabel i nie daje się zakulalifikowaĆ do poważnego uszkodzenia ciała -
1, 5olo sumy ubezpieczenia ( n ie dotyczy i nterwencji stomatologicznej)

10) zwrot niezbędnych kosżów operacji kosmetycznych w przypadku uszkodzenia lub deformacji
powłoki ciała (skóra) wskutek nieszczęŚliwego wypadku powodującego truałe zeszpecenie

Ubezpieczon€o: Niezbędne koszty obejmują honorańa lekarskie, koszĘ pobytu w szpitalu, koszĘ
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c.
d.
ó

f.
g.

h.

lekarstw, materiałów opatrunkowych oraz innych środków leczniczych zaleconych i paepisanych
przezlekarza do wysokości 20olo sum! ubezpieczenia. Refundacja nie obejmuje kosżów protetyki
stomatologicznej.

11) zwrot kosztów nabycia pzedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych (w tym wózka
inwalidzkiego) oraz odbudowy zębow stałch - do wysokoki 25o/o sumy ubezpieczenia; w
pzypadku odbudowy zębów - max. 200 ń na ząb. Zgodnie z zasadami okeŚlonymi w paragrafie
13 pkt. 9 owu.

12) zwrot kosztów pzeszkolenia zawodowego osob niepełnosprawnych - do wysokoŚci 25olo sumy
ubezpieczenia. Zasady dotycĘce zwrotu tych kosztów reguluje paragraf 13 pK. 10 owu.

2. śwaadczenia dodatkowe:

l)zwrot kosźów leczenia następstw nieszczęŚliwego wypadku lub zdazenia objęt€o umową: do 2oo/o

sumy ubezpieczenia; zwrot niepokłyblch przez Nź lub z innego Ętułu niezbędnych z medycznąo
punktu widzenia kosżów;

a. opieki medycznej,
b. pobytu w szpitalu,

operacji i zabiegów ambulatofinych,
rehabilitadi,
wizyt i badań lekarskich,
nabycia środków opatrunkowych i leczniczych zalecanych przez lekarza,
pzewiezienia Ubezpieczonego z miejsca nieszczęŚliwego wypadku do szpitala i ze szpitala do
domu,
bezwzględnie zalecanego przezlel<arza pobytu w sanatorium, tnruającego jednak nie dłużej niż 24
dni.

KosĄ podlegają zwrotowi na podstawie rachunku (faKury).

2) ryeałtza okes czasowej, całkowitej niezdolnoŚci do nauki lub pracy:
- I,5o/o sumy ubezpieczenia za okes niezdolnoŚci dłużsa1 niż L4 dni, do 30 dni od wypadku,
_ 2ólo sumy ubezpieczen ia, za l<ażdy kolejny pełny 3O-dniowy okres niezdolności, max. do róO ani;

3) dieta szpitatna za pobyt w szpitalu będący następstwem nievczęŚliwego wypadku lub zdazenia
objętąo umowąj w wysokości 0,2o/o sumy ubezpieczenia okreŚlonej

w umowie za dzień pobytu w szpitalu, płatna pzez makymalny okes 90 dni. Dieta płatna jest od

drugiąo dnia pobytu w szpitalu,

4) jednorazowe świadczenie w praypadku zgonu ubezpieczonego spowodowane§o nowotworem

złośliwym-1000zł,

5) jednorazowe świadczenie w przypadku zgonu dziecka, ucznia, studenta w wieku do 25 lat z Powodu
wrodzonej wady serca - 1 000 zł,

6) jednorazowe świadczenie w pzypadku amputacji kończyny/jej częŚci spowodowanej nowotworem

złoŚliwym u dzieclęluania w wieku do 25 lat - 1 000 zł,

7) jednorazowe świadczenie w przypadku Śmierci pzedstawiciela ustawowego W wYniku NNW

1 000 zł;
3. Suma ubezpieczenia i składka za ubezpieczenie NNW

Wysokość składki rocznej dla podanych sum ubezpieczenia w zależnoŚci od rodzaju placówki

oświatowej pzedstawiają poniższe tabele. Obok zakesu podstawowego ubezpieczenia moŻecie

Państwo wybrać dowolne świadczenia dodatkowe.
Sugerujemy takźe państwu zdecydowanie się na pr4yjęcie dwóch lub bzech sum ubezPieczenia w

i#i.ńJuń"ipńcówkiz osobnymi listami ińrcnnymi. Rozwiązanie to cieszy się dużą popularnoŚcią

wśrod placóŃek oświatowych. Jesteśmy także otwarci na inne Państwa propozyde,
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1) Żłobki, pzedszkola. szkołv podstawowe .gimnazia, licea zawodowe, licea ogólnokształcące,
technika. zasadnicze szkoły zawodowe. zespofu szkół, centra kztałcenia i inne (z wvłączeniem
olacowek okeślonvch w ooniżsarm ounkcie 2).

2) Szkołv soońowe

Prrykładołra suma
ubezpieczenia
(w zł)

Zakres ubezpieczenia
składka roczna od iedneoo dziackaluunia (w zł\

$^rladczenia
jodstawore oraz
§łiadczenia
dodatkowe:
o Koszł leczenia2Oo/o
r śłliadczenia
jednorazorre

świadczenia
pods;tawore oraz
suliadczenia
dodatkowe:
o Kosży leczenia 3oo/o

o śłriadczenia
jednorazoule

ś\łdadczenia dodatkourc

Ryczałt
za okes
leczenia

Dieta szpitalna

8.ooo 27,00 28,00 4,00 5,00

1o.o0o 34,00 35,00 4,00 6,00

12.qxl 40,00 41,00 5,00 7,@

14.00o €,00 49,00 5,00 8,00

16.0m 53,00 54,00 6,00 10,00

18.o(xl 59,00 60,00 7,00 11,00

2o.ooo 65,00 66,00 7,o0 13,00

22.W, 72,o0 73,oo 8,00 14,0o

30.fixl 97,o0 98,00 11,00 19,00

50.(xD 165,00 166,00 19,00 31,00

Prłykładowa suma
ubezpieczenia
(w zł)

Zakres ubezpieczenia
Składka roczna od jednego dziecka/ucznia

(w zł)

śiriadczenia
godstawowe oraz
§łriadczenia
dodat*orre:
. KoszĘ leczenia

2oo/o
. śriadczenia

jednorazoure

swladclenla
podstawowe oraz
§łliadczenia
dodatkowe:
o Kosztf leczenia

3Oolo
. świadczenia

jednorazowe

śipiadczenia dodatkowe

Ryczałt
za okres
leczenia

Dieta szpitalna

8.ooo 51,00
52,00 4,o0 5,00

1o.o0o 65,00
66,00 4,00 6,00

12.0ql 77,0o
78,00

5,00 7,o0

14.ooo 90,00
91,00 5,00 8,00

r6.filo 102,00
103,00 6,00 10,00

18.0(x, 114,00
115,00 7,00 11,00

20.ooo I27,o0
128,00 7,0o 13,00

22.ou, 139,00
1.ło,0o 8,00 14,00
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:lo.0oo 189,00
190,00

11,00 19,(X)

5o.o@ 315,00
3lą00 1ą00 31,00

o)

Dla ostabrich Has ąkol średnió, lGóryó uczniowie planuJą dalszą nauĘ na uczelniaó wyżsryó,
proponuJemy zawarcie ubezfieczenia na 13 miesięcy z oloesem odpowiedzialnościod 1września 2015
do 30 września 2016 r. Ronłrliązanie to umożlwia objęde odrroĘ miesiąca wzeŚnia 2016 r., kiedy to
uczniołie ci nie ę jeszcze obJęd ońroną w ramaó polisy uczelni wyższej.
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