
INFoR]VIACJA o UBEZPIECZENIU^{Nlv UCzMÓw sP ltR342
w RoKU szKoLFl,YM 2o15n0l6

Uczrriowie Szkoł Podstawowej z Oddziałami Integraryjnynri Nr 342 im. Jana Marcina Szarrcera są objęci
ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (l.{NW) w PZU S.A

Ochroną ubeąPieczeniową ą objęte następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała lub
rozstroju zdrowia w Postaci trwałego uszczerbku na zdrowiu, trwałego usz&odzenia ciała tuuJmierci. ochrona trwa Z4ydobę
na terenie RP oraz poza grarricami krają w ciągu roku szkolnego oraz w trakcie wakacji letnich.

Suma ubezpieczenia 10.0fi) zł. / §kładka roęna3i ZŁ

Ubezpieczonemu (uczniowi) przysługują następujące świadczenia:- z tlrtufu Śmielci w następstwie nieszczęśliwego wypadku ńbo zdarzeńa objętego umową -l00% sumy
ubezpieczerria ( 10.000 zł),

- z tytufu rwdego uszkodzenia ciała
- z §Ćułu trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego zawałem serca lub krwotokiem śródczaszkowym- z Ri'ułu wYĘPienia innych następstw niż trwałe uszkodzenie ciała ( nagłe zaaucię gazaai, subsfuncjami i

Produktami chemicznymi, porażerrie pędem, piorunem, które to sany wjmagaly hospitdiŹcji,- z §tułu oparrcń i odrrrrozeri
- z$ułu wshząśnień mózgu
- z §rtufu pogryńeĄ pokąsań, ukąszeń ( do 1.000 ż).- zwrot kosŹÓw nóycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych (do 2.5N ń),- Żwrot kosźów przeszkolenia zawodowego ( na terytorium nr) osoU nięehrosprawnych ( aó z.soo a),

Ubezpieczeniem objęte są również trwałe nłstępstwa:
- zawału serca
- krwotoku$ódczaszkowego,
- obrar*ń ciałą których zaistnierrię spowodowane zostało atakiem ęilepsji,- usiłowaniernpopehieniasamobójstwaprzezubezpieczonego,
- sepsy

Dodatkowo toizszłrzono zakres ochrony o świadczenia:
- 

^nrot 
kosztów leczenia Pozostających w_zwi?ztu z nieszczęśliwym wypadkiem lub zdarzenięm objętym umową

ubezpieczenia - do3Do/o sumy ubezpieczerria ( do 3.000 ż),- ryczałt za okres lzasowej, całkowitej niezdolności do nauki pozostającej w związku z nieszczęśliwym wypadkiem
PłatnY w wYsokoŚci 0-(b% sumy ubezpieczenia z.a jeden dzien niezjoLÓści wypiacany za okres 360 dni w okresie
ubezpieczerrią

- dieta s4italna w wYsokoŚci 0.2% sumy ub ezpieczsńazadziń pobytu w szpitalu, pła1taprzszokres 360 dni,- jednorazowe Świadczenie w przypadku zgonu ubezpi"""o*go ,po*oło*aoógo nówotworęm złośliwym _ wwysokości 1.000 zŁ
- jednorazowe Świadczenie w przypadku zgonu dziecĘ uczrria lub studenta w wieku do 25 latz powodu wrodzonej

wady serca - w wysokości 1.000 ż,
- jednorazowe Świadczenie w przypadku śmięrci przedstawiciela ustawowęgo spowodowarrej nieszczęśliwym

wypadkiem - w wysokości 1.000 ż.
- jednorazowe Świadczenie w Przypadku amputacji kończyny lub części kończyny spowodowanej nowotworemzłośliwym u dziecką uczrria lub studęnta w wiótu ob 25 ht- w wysokości 1.000 ż.- jednorazowe Świadczenie w wysokoŚci 1-5%o sumy ubezpiecznnia za brak trwałego uszczerbku na zdrowiq jezelinaĘPił uraz ciała wskutek nieszczęśliwego o"yparltu lub ńazęrńa objętego *oią ońńi*r""ią który wfragałinterwencji lekankiej w Placówce medycznej, połączonej z dalszym lóręriem i *ytą"ń".i co nżjmniej 1wlzltykontrolnej / nie doĘczy interwencji stomatologióznĆy'.

ubezPieczerria jest zawarta na podstawie Og9!"łh Ubeąpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadkówdzieci, młodzieżY i Personelu w szkołach i innych zatłńacn ushlonych Uchwałą Z,arząnupżu sł Nr L]a02/2013 z dńa 29
marca 2013 r_

Umowa obejmuje uczniów klas sportowych bez dodatkowych opłat.

Uczniowie są objęci Ż4hldoĘ programem AssIsTAIYcE * Ih[FoLIhtIA PzU 801 102 to2

Zgłaszanie szkód- telefon cAŁoDoBoWY - INFOLI}IA PZU 80l l02102
PoLIsA IWB 11151018

Informacje na temat ubezpieczłliai likwidacji szkód- agent Teresa Kos tel. 6026|-339


