Ochrona ubezpieczeniowa…
bez przerwy

OFERTA UBEZPIECZEŃ NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DLA
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PODLEGŁYCH WYDZIAŁOWI OŚWIATY URZĘDU
MIASTA POZNANIA ORAZ ŻŁOBKÓW PODLEGŁYCH WYDZIAŁOWI ZDROWIA
URZĘDU MIASTA POZNANIA

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa, XII Wydział Gospodarczy, KRS 0000009831, NIP: 526-025-10-49,
kapitał zakładowy 86.352.300 zł wpłacony w całości, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa

Szanowni Państwo!
W odpowiedzi na zapytanie z dnia 21 marcaia 2017 r., PZU S.A. ma przyjemność przedstawić
ofertę ubezpieczenia uczniów/wychowanków w nowym roku szkolnym 2017/2018.
Mamy nadzieję, że nasza oferta spotka się z zainteresowaniem, a proponowany zakres ochrony
ubezpieczeniowej spełni Państwa oczekiwania.

OGÓLNE ZAŁOŻENIA OFERTY:

1. Jest to oferta przeznaczona dla placówek oświatowych z miasta Poznania, podlegających
Wydziałowi Oświaty Urzędu Miasta Poznania oraz żłobków podległych Wydziałowi Zdrowia Urzędu
Miasta Poznania.
2. Oferta obejmuje następujące ubezpieczenie: następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci,
młodzieży i personelu w szkołach i innych placówkach oświatowych, - ryzyko obligatoryjne
3. Umowę Ubezpieczenia uważa się za zawartą z dniem 31 sierpnia 2017 r. pod warunkiem złożenia
przez placówki oświatowe, oświadczeń o przystąpieniu do programu ubezpieczenia placówek
oświatowych, na okres od 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2018r., w terminie do 31
sierpnia 2017 r.
4. Do umowy ubezpieczenia obowiązkowo musi zostać dołączona lista z podpisami ubezpieczonych
potwierdzających przystąpienie do ubezpieczenia i odbiór owu.

I. UBEPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI,
MŁODZIEŻY I PERSONELU W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH (NNW).
Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu
ciała, rozstroju zdrowia lub powodujące śmierć ubezpieczonego.
Ubezpieczeniem objęte są również trwałe następstwa:
1) zawału serca,
2) krwotoku śródczaszkowy,
3) obrażeń ciała, których zaistnienie spowodowane zostało atakiem epilepsji albo omdleniem o
nieustalonej przyczynie
Czas ochrony ubezpieczeniowej: pełny- 24 godziny.
Wariant ubezpieczenia: bezkomisyjna likwidacja szkody, za wyjątkiem szczególnie skomplikowanych
urazów oraz zawału serca i krwotoku śródczaszkowego, dla których oceny stopnia trwałego
uszczerbku na zdrowiu dokonuje się na podstawie badania lekarskiego i w oparciu o tabelę norm
trwałego uszczerbku na zdrowiu.
Suma ubezpieczenia określona 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 terytorialny: cały świat
Zakres świadczeń:
1. Świadczenia podstawowe:
1) Świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego – przysługuje w wysokości 100% sumy
ubezpieczenia. Świadczenie to przysługuje, jeżeli śmierć nastąpiła nie później niż 24 miesiące od dnia
zajścia wypadku ubezpieczeniowego.
2) Świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego na terenie placówki szkolnej – przysługuje
w wysokości 100% sumy ubezpieczenia.
3) Świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego w następstwie sepsy – przysługuje w
wysokości 100% sumy ubezpieczenia. Świadczenie to przysługuje, jeżeli śmierć nastąpiła nie później
niż 24 miesiące od daty zajścia wypadku ubezpieczeniowego.
4) Świadczenie z tytułu trwałego uszkodzenia ciała – przysługuje – w wysokości
odpowiadającej procentowi sumy ubezpieczenia, zgodnie z poniższą Tabelą nr 4:
Tabela 4 owu

Rodzaj trwałego uszkodzenia ciała

% sumy ubezpieczenia określonej w
umowie

1)

Całkowita utrata kończyny górnej w obrębie barku lub
ramienia

80

2)

Całkowita utrata kończyny górnej w obrębie łokcia lub
przedramienia

60

3)

Całkowita utrata ręki

50

4)

Całkowita utrata palców ręki II, III, IV, V

8 - za każdy palec

Poz. Tabeli

5)

Całkowita utrata kciuka

22

6)

Całkowita utrata kończyny dolnej w obrębie stawu
biodrowego lub kości udowej

75

7)

Całkowita utrata kończyny dolnej w obrębie stawu
kolanowego, podudzia lub stawów skokowych

60

8)

Całkowita utrata stopy

40

9)

Całkowita utrata palców stopy II, III, IV, V

3 - za każdy palec

10)

Całkowita utrata palucha

15

11)

Całkowita utrata wzroku w jednym oku

50

12)

Całkowita utrata wzroku w obu oczach

100

13)

Całkowita utrata słuchu w jednym uchu

30

14)

Całkowita utrata słuchu w obu uszach

50

15)

Całkowita utrata małżowiny usznej

15

16)

Całkowita utrata nosa

20
1 - za każdy ząb stały- w przypadku utraty do 9
zębów stałych,

17)

Całkowita utrata zębów stałych
maksymalnie 10 za wszystkie utracone zęby
stałe – w przypadku utraty powyżej 9 zębów
stałych

18)

Całkowita utrata śledziony

20

19)

Całkowita utrata jednej nerki

35

20)

Całkowita utrata obu nerek

75

21)

Całkowita utrata macicy

40

22)

Całkowita utrata jajnika lub jądra

20

3)

Całkowita utrata mowy

100

24)

Porażenie lub niedowład co najmniej dwóch kończyn
poniżej 3 stopnia w skali Lovette’a

100

25)

Śpiączka trwająca dłużej niż 30 dni

100

5) Świadczenie z tytułu złamań kości i zwichnięć stawów:
Tabela 5 owu
Poz. Tabeli

Rodzaj złamania

% sumy ubezpieczenia
określonej w umowie

1)

Złamania kości sklepienia i podstawy czaszki

5

2)

Złamania kości twarzoczaszki

4

3)

Złamania łopatki, obojczyka, mostka

4)

Złamania żebra, żeber

5)

Złamania kości ramiennej:
a) jedno lub wielomiejscowe (inne niż otwarte)
b) jedno lub wielomiejscowe otwarte

4,5 - za każdą kość
2,0 - za każde złamane żebro – w przypadku
złamania do 9 żeber; maksymalnie 10,0 za
wszystkie złamane żebra- w przypadku złamania
powyżej 9 żeber.
5
7

6)

Zwichnięcie stawu barkowego

3

7)

Złamania w obrębie kości przedramienia (jednej lub obu)

2

8)

Zwichnięcie w obrębie stawu łokciowego

3

9)

10)

11)

Złamania w obrębie kości ręki z wyłączeniem kości
palców:
a) jedno lub wielomiejscowe (inne niż otwarte)
b) jedno lub wielomiejscowe otwarte
Złamania w obrębie kości palców ręki II-V
a) jedno lub wielomiejscowe (inne niż otwarte)
b) jedno lub wielomiejscowe otwarte
Zwichnięcia stawów w obrębie
palców ręki II-V

1
3
1 – za każdy palec
2 – za każdy palec
2,0 – za każdy palec

12)

Złamania w obrębie kciuka
a) jedno lub wielomiejscowe (inne niż otwarte)
b) jedno lub wielomiejscowe otwarte

1
3

13)

Zwichnięcie kciuka

2

14)

Niestabilne złamania miednicy

10

15)

Stabilne złamania miednicy

4,5

16)

Zwichnięcie stawu biodrowego

10

17)

Złamania kości udowej

10

18)

Złamania w obrębie kości podudzia (jednej lub obu)

7

19)

Złamania rzepki

4

20)

Zwichnięcie stawu kolanowego

5

21)

Złamania w obrębie stopy z wyłączeniem kości palców:
a) jedno lub wielomiejscowe (inne niż otwarte)
b) jedno lub wielomiejscowe otwarte

2
4

22)

Złamania w obrębie palucha

23)

Złamania w obrębie kości palców stopy II-V

24)

Zwichnięcie w stawach skokowych

25)

Złamania w obrębie kręgosłupa – dotyczy trzonów, łuków
kręgów (z wyłączeniem kości ogonowej)

11,0 - za każdy krąg

26)

Złamania w obrębie kręgosłupa – dotyczy wyrostków
poprzecznych, kolczystych kręgów

2,5 - za każdy krąg

27)

Złamania kości ogonowej

3,5

Złamania zębów stałych

0,5 - za każdy złamany ząb stały- w przypadku
złamania do 9 zębów stałych,
maksymalnie 5- za wszystkie złamane zęby
stałe – w przypadku złamania powyżej 9 zębów
stałych.

28)

2,5
2,0 – za każdy palec
4

6) świadczenie z tytułu oparzeń i odmrożeń:
Tabela nr 7 owu
Poz. Tabeli

Rodzaj i rozległość oparzenia/odmrożenia

% sumy ubezpieczenia określonej w
umowie

1)

Oparzenie II st. do 1 % powierzchni ciała

1,5

2)

Oparzenie II st. powyżej 1% do 15% powierzchni ciała

4

3)

Oparzenie II st. powyżej 15% do 30% powierzchni ciała

7

4)

Oparzenie II st. powyżej 30% powierzchni ciała

20

5

Oparzenie III st. do 5% powierzchni ciała

4

6)

Oparzenie III st. powyżej 5% do 10% powierzchni ciała

10

7)

Oparzenie III st. powyżej 10% powierzchni ciała

20

8)

Oparzenie dróg oddechowych leczone w szpitalu

20

9)

Odmrożenie II st. albo wyższy - jednego palca ręki lub
palca stopy

1,5

10)

Odmrożenie II st. albo wyższy - więcej niż jednego palca
ręki lub palca stopy, odmrożenie nosa lub ucha

4

7) świadczenie z tytułu wstrząśnienia mózgu lub podejrzeniem wstrząśnienia mózgu:
Tabela nr 8 owu
Poz. Tabeli

Hospitalizacja

% sumy ubezpieczenia określonej w
umowie ub.

1)

2 dni

1

2)

3 dni

2

3)

4 dni i dłużej

3

8)

Świadczenie z tytułu pogryzień, pokąsań, ukąszeń przysługuje w wysokości 10% sumy
ubezpieczenia, jeżeli ubezpieczony w związku z pogryzieniem, pokąsaniem, ukąszeniem był
hospitalizowany.

9)

Świadczenie z tytułu innych następstw niż wymienione w tabelach 4,5,7,8,
Jeżeli w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub zdarzenia objętego umową ubezpieczenia
ubezpieczony dozna obrażeń, które nie spowodowały następstw w postaci uszczerbku na
zdrowiu, a wystąpiły następstwa wymienione poniżej, ubezpieczonemu przysługuje świadczenie
w określonej wysokości :
nagłego zatrucie gazami, substancjami i produktami chemicznymi, porażenia prądem,
piorunem, które to stany wymagały hospitalizacji – 5% sumy ubezpieczenia,(pod warunkiem
hospitalizacji)
następstwa urazów ciała z jednego i wszystkich wypadków ubezpieczeniowych
zaistniałych w okresie ub., które wymagało interwencji lekarskiej w placówce medycznej
połączonej z dalszym leczeniem i wymagającej co najmniej jednej wizyty kontrolnej u lekarza, a
które nie figuruje w żadnej z Tabel i nie daje się zakwalifikować do poważnego uszkodzenia ciała
– 0,5% sumy ubezpieczenia (nie dotyczy interwencji stomatologicznej)

-

10) zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych (w tym
wózka inwalidzkiego) oraz odbudowy zębów stałych - do wysokości 25% sumy ubezpieczenia;
w przypadku odbudowy zębów – max. 200 zł na ząb. Zgodnie z zasadami określonymi
w paragrafie 12 pkt. 11 owu.
11) zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych - do wysokości 25%
sumy ubezpieczenia. Zasady dotyczące zwrotu tych kosztów reguluje paragraf 12 pkt. 12 owu.
12) Usługi powypadkowe typu assistance na terytorium RP - pomoc medyczna, pomoc
rehabilitacyjna i pielęgnacyjna, pomoc psychologa, lekcje prywatne, usługi infolinii paragraf 12
pkt. 13 owu.
2. ŚWIADCZENIA DODATKOWE W ZAKRESIE SKŁADKI PODSTAWOWEJ:
1) zwrot kosztów leczenia następstw nieszczęśliwego wypadku lub zdarzenia objętego umową: do
20%; zwrot niepokrytych przez NFZ lub z innego tytułu niezbędnych z medycznego punktu
widzenia kosztów:
a. opieki medycznej,
b. pobytu w szpitalu,
c. operacji i zabiegów ambulatoryjnych,
d. rehabilitacji,
e. wizyt i badań lekarskich,
f. nabycia środków opatrunkowych i leczniczych zalecanych przez lekarza,
g. przewiezienia Ubezpieczonego z miejsca nieszczęśliwego wypadku do szpitala i ze szpitala do
domu,

h. bezwzględnie zalecanego przez lekarza pobytu w sanatorium, trwającego jednak nie dłużej niż 24
dni.
Koszty podlegają zwrotowi na podstawie rachunku (faktury).
2) jednorazowe świadczenie w przypadku zgonu ubezpieczonego spowodowanego
złośliwym - 1 000 zł,

nowotworem

3) jednorazowe świadczenie w przypadku zgonu dziecka, ucznia, studenta w wieku do 25 lat z powodu
wrodzonej wady serca - 1 000 zł,
4) jednorazowe świadczenie w przypadku amputacji kończyny/jej części spowodowanej nowotworem
złośliwym u dziecka/ucznia w wieku do 25 lat - 1 000 zł,
5) jednorazowe świadczenie w przypadku śmierci przedstawiciela ustawowego w wyniku NNW
1 000 zł;

–

6) jednorazowe świadczenie z tytułu śmierci w wyniku wypadku komunikacyjnego – w wysokości
3 000 zł
3. ŚWIADCZENIA DODATKOWE (SKŁADKA DODATKOWA)

1) ryczałt za okres czasowej, całkowitej niezdolności do nauki lub pracy - wysokość
świadczenia 2.700 zł/rok (15 zł/dzień)
Ryczałt wypłacany jest za każdy dzień niezdolności, jeśli niezdolność do pracy lub nauki trwa
nieprzerwanie dłużej niż 14 dni. Ryczałt wypłacany jest maksymalnie za okres 180 dni z tytułu
jednego i wszystkich wypadków zaistniałych w okresie ubezpieczenia
2) dieta szpitalna:
a) w wyniku nieszczęśliwego wypadku- wysokość świadczenia 900 zł/rok (15 zł/dzień)
Dieta wypłacana jest – za każdy dzień hospitalizacji. Dieta przysługuje maksymalnie przez
okres 60 dni z tytułu jednego i wszystkich zdarzeń, o którym mowa w pkt 1.par. 16 owu.
Wypłacana jest od 1. dnia hospitalizacji ubezpieczonego pod warunkiem, że hospitalizacja
trwała co najmniej 3 dni.
b) z powodu choroby innej niż przewlekła - wysokość świadczenia 900 zł/rok (15
zł/dzień)
Dieta szpitalna wypłacana jest za każdy dzień hospitalizacji ubezpieczonego, wypłacana
jest od 1. dnia hospitalizacji ubezpieczonego pod warunkiem, że hospitalizacja trwała co
najmniej 6 dni, i wypłacana jest maksymalnie przez okres 60 dni z tytułu jednego i
wszystkich przyczyn hospitalizacji.

4. Suma ubezpieczenia i składka za ubezpieczenie NNW
Wysokość składki rocznej dla podanych sum ubezpieczenia w zależności od rodzaju placówki
oświatowej przedstawiają poniższe tabele. Obok zakresu podstawowego ubezpieczenia możecie
Państwo wybrać dowolne świadczenia dodatkowe.
Sugerujemy także Państwu zdecydowanie się na przyjęcie dwóch lub trzech sum ubezpieczenia
w ramach danej placówki z osobnymi listami imiennymi. Rozwiązanie to cieszy się dużą
popularnością wśród placówek oświatowych. Jesteśmy także otwarci na inne Państwa propozycje.

1) Żłobki, przedszkola, domy dziecka
Zakres ubezpieczenia
Składka roczna od jednego dziecka/ucznia (w zł)

Przykładowa suma Świadczenia
ubezpieczenia
podstawowe oraz
(w zł)

Świadczenia dodatkowe

Świadczenia
dodatkowe:
• Koszty leczenia 20%

Ryczałt za okres leczenia

Dieta szpitalna w wyniku
nieszczęśliwego wypadku oraz z
powodu choroby innej niż
przewlekła

• Świadczenia
jednorazowe wg pkt I.2
10.000

32,00

11,00

13,00

12.000

38,00

11,00

13,00

14.000

44,00

11,00

13,00

16.000

50,00

11,00

13,00

18.000

56,00

11,00

13,00

20.000

63,00

11,00

13,00

30.000

94,00

11,00

13,00

50.000

156,00

11,00

13,00

2) Szkoły podstawowe, gimnazja, licea zawodowe, licea ogólnokształcące, technika,
zasadnicze szkoły zawodowe, zespoły szkół, centra kształcenia i inne (z wyłączeniem
placówek określonych w poniższym punkcie 3).
Zakres ubezpieczenia
Składka roczna od jednego dziecka/ucznia (w zł)

Przykładowa suma Świadczenia
ubezpieczenia
podstawowe oraz
(w zł)

Świadczenia dodatkowe

Świadczenia
dodatkowe:
• Koszty leczenia 20%

Ryczałt za okres leczenia

Dieta szpitalna w wyniku
nieszczęśliwego wypadku oraz z
powodu choroby innej niż
przewlekła

• Świadczenia
jednorazowe wg pkt I.2
10.000

44,00

11,00

13,00

12.000

52,00

11,00

13,00

14.000

61,00

11,00

13,00

16.000

69,00

11,00

13,00

18.000

78,00

11,00

13,00

20.000

87,00

11,00

13,00

30.000

130,00

11,00

13,00

50.000

216,00

11,00

13,00

3) Szkoły o profilu sportowym
Zakres ubezpieczenia
Składka roczna od jednego dziecka/ucznia
(w zł)
Przykładowa
ubezpieczenia
(w zł)

suma Świadczenia
podstawowe oraz

Świadczenia dodatkowe

Świadczenia
dodatkowe:



Koszty leczenia
20%
Świadczenia
jednorazowe wg
pkt I.2

Ryczałt za okres leczenia

Dieta szpitalna w wyniku
nieszczęśliwego wypadku oraz z
powodu choroby innej niż
przewlekła

10.000

63,00

11,00

13,00

12.000

76,00

11,00

13,00

14.000

88,00

11,00

13,00

16.000

101,00

11,00

13,00

18.000

113,00

11,00

13,00

20.000

126,00

11,00

13,00

30.000

189,00

11,00

13,00

50.000

314,00

11,00

13,00

Propozycja ubezpieczenia dla uczniów ostatnich klas szkół średnich
Dla ostatnich klas szkół średnich, których uczniowie planują dalszą naukę na uczelniach wyższych,
proponujemy zawarcie ubezpieczenia na 13 miesięcy z okresem odpowiedzialności od 1 września 2018
do 30 września 2018 r. Rozwiązanie to umożliwia objęcie ochroną miesiąca września 2018 r., kiedy to
uczniowie ci nie są jeszcze objęci ochroną w ramach polisy uczelni wyższej.
Składka wyliczana pro rata temporis za jeden miesiąc ochrony w zależności od wybranego wariantu
ubezpieczenia rocznego.

II. PODSTAWA ZAWARCIA UMÓW UBEZPIECZENIA
Do umów ubezpieczeń przywołanych w niniejszej ofercie mają zastosowanie:
W zakresie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży
i personelu -ogólne warunki ubezpieczenia NNW Edukacja ustalone Uchwałą Zarządu Nr
UZ/423/2016 z dnia 24.10.2016r. ze zmianami nr UZ/93/2017 z dnia 07.04.2017r. oraz postanowienia
dodatkowe wg treści zamieszczonej w ofercie;

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Wszelkie kwestie zawarte w zapytaniu ofertowym, które nie zostały poruszone w niniejszej ofercie,
traktujemy jako odrzucone.
Pozostałe warunki, o ile nie zostały wyraźnie zmienione w niniejszej ofercie ubezpieczenia są zgodne z
OWU.
Mamy nadzieję, że nasza oferta spotka się z Państwa zainteresowaniem. Naszym celem jest jak
najlepsze zaspokajanie potrzeb klientów, dlatego prosimy o poinformowanie nas o stanowisku klienta
wobec niniejszej oferty. W przypadku nie zaakceptowania proponowanych warunków, będziemy
wdzięczni za wskazanie przyczyny rezygnacji.

