Oferta dla członków Klubu PZU
Pomoc w Życiu w zakresie grupowego
ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych
wypadków dzieci, uczniów i studentów
do 25. roku życia

KTO MOŻE UBEZPIECZYĆ SWOJE DZIECI?
Każdy pracownik objęty grupowym ubezpieczeniem w PZU Życie i jednocześnie będący uczestnikiem Klubu
PZU Pomoc w Życiu.

JAK ZGŁOSIĆ DZIECKO/DZIECI DO UBEZPIECZENIA?
Możesz zgłosić dziecko/dzieci w każdym momencie. Jeśli wypełnisz formularz zgłoszenia dostępny na klubpzupomoc.pl
i opłacisz składkę do 25. dnia miesiąca, to odpowiedzialność będzie już od pierwszego dnia następnego miesiąca przez
365 dni/24 h na dobę w kraju i za granicą.
Składka roczna za 1 dziecko wynosi 70 zł.
Wpłat dokonuje się za pomocą systemu PayU bezpośrednio po wypełnieniu formularza.
W ciągu 24 h otrzymasz na swój adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

CZY WSZYSTKIE DZIECI MOGĄ BYĆ OBJĘTE UBEZPIECZENIEM?
Tak. Dzieci własne, przysposobione albo pasierbowie. Dzieci w żłobkach, przedszkolach oraz pozostające w domu
pod opieką rodziców, dziadków, niań. Uczniowie i studenci do 25. roku życia. Możesz ubezpieczyć dziecko, nawet jeśli
ma ubezpieczenie w żłobku, przedszkolu, szkole czy na studiach.
W razie wypadku – świadczenia przysługują z każdej umowy.
Zakres ochrony ubezpieczeniowej na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia NNW PZU Edukacja ustalonych
uchwałą Zarządu PZU SA nr UZ/423/2016 z 24 października 2016 r. oraz postanowień dodatkowych i odmiennych
(ustalonych specjalnie na potrzeby ubezpieczenia dzieci klubowiczów).
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Tabela prezentuje wysokości świadczeń wypłacanych w przypadku zajścia danego zdarzenia objętego
odpowiedzialnością.
Suma ubezpieczenia 20 000 zł
Wypłata świadczenia nie powoduje pomniejszenia sumy ubezpieczenia. Oznacza to, że suma odnawia się tyle razy, ile razy
zaistnieje zdarzenie objęte odpowiedzialnością, za wyjątkiem ryczałtu za okres czasowej, całkowitej niezdolności do nauki,
który jest wypłacany maksymalnie do 180 dni za wszystkie zdarzenia w trakcie trwania rocznej umowy ubezpieczenia.

ZAKRES UBEZPIECZENIA
w oparciu o II wariant ubezpieczenia NNW PZU Edukacja, w którym świadczenie za trwały uszczerbek
jest wypłacane w wysokości określonej w tabeli „Trwałe uszkodzenie ciała”

MAKSYMALNE
WYSOKOŚCI
ŚWIADCZEŃ DLA SUMY
UBEZPIECZENIA:
20 000 ZŁ

Trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany zawałem serca, krwotokiem śródczaszkowym lub poważnym uszkodzeniem
ciała*; wysokość świadczenia ustalana na podstawie orzeczenia lub opinii lekarskiej – stanowi taki procent sumy
ubezpieczenia, w jakim ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku

do 20 000 zł

Trwałe uszkodzenie ciała – w zależności od rodzaju uszkodzenia ciała (szczegóły w tabeli „Trwałe uszkodzenia ciała”)

do 20 000 zł

Złamania kości lub zwichnięcia stawów - w zależności od rodzaju kości lub stawu (szczegóły w tabeli „Złamania kości lub
zwichnięcia stawów”)

do 2 200 zł

Oparzenia i odmrożenia (szczegóły w tabeli „Oparzenia lub odmrożenia”)

do 4 000 zł

Wstrząśnienie mózgu lub podejrzenia wstrząśnienia mózgu (szczegóły w tabeli „Wstrząśnienie lub podejrzenie
wstrząśnienia mózgu”)

do 600 zł

Zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych

do 5 000 zł

Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych

do 5 000 zł

Ryczałt za okres czasowej, całkowitej niezdolności do nauki trwający dłużej niż 14 dni – 12 zł za każdy dzień
(do 180 dni łącznie ze wszystkich zdarzeń objętych umową)

do 2 160 zł

Dieta szpitalna – 40 zł za każdy dzień pobytu w szpitalu bez względu na przyczynę hospitalizacji
(płatna przez maksymalnie 90 dni)

do 3 600 zł

Zwrot kosztów leczenia (w tym kosztów rehabilitacji)

do 6 000 zł

Śmierć ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku, zawału serca, krwotoku śródczaszkowego, ataku
epilepsji, sepsy

20 000 zł

Śmierć ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku na terenie placówki oświatowo‑w ychowawczej

40 000 zł

Jednorazowe świadczenie z tytułu zachorowania na sepsę
Jednorazowe świadczenie w przypadku braku trwałego uszczerbku na zdrowiu – uraz ciała wymagający interwencji
lekarskiej w placówce medycznej połączonej z dalszym leczeniem i wymagający co najmniej 1 wizyty kontrolnej

1 000 zł
300 zł

Nagłe zatrucie gazami, substancjami i produktami chemicznymi, porażenie prądem, piorunem – wymagające hospitalizacji

1 000 zł

Świadczenie z tytułu pogryzień, pokąsań, ukąszeń wymagających hospitalizacji

2 000 zł

Jednorazowe świadczenie w przypadku zgonu ubezpieczonego spowodowanego nowotworem złośliwym

1 000 zł

Jednorazowe świadczenie w przypadku zgonu dziecka z powodu wrodzonej wady serca

1 000 zł

Jednorazowe świadczenie w przypadku amputacji kończyny lub części kończyny spowodowanej nowotworem złośliwym
u dziecka

1 000 zł

*P
 oważne uszkodzenie ciała – powstałe w następstwie wypadku ubezpieczeniowego uszkodzenie ciała, na skutek którego wystąpiło jedno z niżej
wymienionych następstw, potwierdzonych w dokumentacji medycznej:
a) hospitalizacja rozpoczęta do 3 doby po urazie i trwająca nieprzerwanie co najmniej 14 dni,
b) zabieg operacyjny w trybie ostrym (do 7 dni od przyjęcia do szpitala),
c) trwały deficyt neurologiczny po uszkodzeniu mózgu, rdzenia kręgowego lub korzeni nerwowych,
d) trwałe pogorszenie ostrości wzroku lub trwałe zawężenie pola widzenia,
e) trwałe pogorszenie ostrości słuchu,
f) częściowa amputacja kończyn,
g) częściowa utrata narządów wewnętrznych.
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ZAKRES UBEZPIECZENIA
w oparciu o II wariant ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu,
w którym świadczenie za trwały uszczerbek jest wypłacane w wysokości określonej w tabeli „Trwałe
uszkodzenie ciała”

MAKSYMALNE
WYSOKOŚCI
ŚWIADCZEŃ DLA SUMY
UBEZPIECZENIA:
20 000 ZŁ
1 000 zł

Śmierć rodzica lub opiekuna dziecka w następstwie nieszczęśliwego wypadku
Usługi powypadkowe typu assistance na terytorium RP
Pomoc medyczna:
• wizyta lekarza w miejscu pobytu ubezpieczonego
• wizyta ubezpieczonego u lekarza w placówce medycznej
• wizyta pielęgniarki w miejscu pobytu ubezpieczonego

do 2 000 zł

• zorganizowanie i pokrycie kosztów transportu ubezpieczonego
Pomoc rehabilitacyjna i pielęgnacyjna:
• organizacja procesu rehabilitacji

do 500 zł

• dostawa drobnego sprzętu rehabilitacyjnego lub medycznego

do 300 zł

• dostarczenie do miejsca pobytu leków przepisanych przez lekarza
• domowa opieka pielęgniarska po hospitalizacji
Pomoc psychologa
Lekcje prywatne dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych,
z wyłączeniem uczniów szkół policealnych

do 300 zł
do 1 000 zł
do 1 500 zł dla każdej
uprawnionej osoby
do 400 zł

Infolinia medyczna i telefoniczna konsultacja z lekarzem Centrum Alarmowego PZU

Trwałe uszkodzenie ciała
POZ.
TABELI

RODZAJ TRWAŁEGO USZKODZENIA CIAŁA

% DLA SUMY UBEZPIECZENIA:
20 000 ZŁ

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

4)

Całkowita utrata palców ręki II, III, IV, V

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

9)

Całkowita utrata palców stopy II, III, IV, V

10)

Całkowita utrata palucha

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

50
8 -– za każdy palec

40
3 – za każdy palec
15

2 za każdy utracony ząb stały
– w przypadku utraty do 9 zębów
stałych;
maksymalnie 20 za wszystkie utracone
zęby stałe – w przypadku utraty więcej
niż 9 zębów stałych

17)

Całkowita utrata 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

23)

Całkowita utrata mowy

100

24)

Porażenie lub niedowład co najmniej 2 kończyn poniżej 3. stopnia w skali Lovett’a

100

25)

Śpiączka trwająca dłużej niż 30 dni

100
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Złamania kości lub zwichnięcia stawów
POZ.
TABELI

RODZAJ TRWAŁEGO USZKODZENIA CIAŁA

% DLA SUMY UBEZPIECZENIA:
20 000 ZŁ

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

4,5 za każdą kość
2 za każde złamane żebro
– w przypadku złamania do 9 żeber;
maksymalnie 10 za wszystkie złamane
żebra (w przypadku złamania
więcej niż 9 żeber)
7

6)

Zwichnięcie stawu barkowego

7

7)

Złamania w obrębie kości przedramienia (jednej lub obu)

4

8)

Zwichnięcie w obrębie stawu łokciowego

5

9)

Złamania w obrębie kości ręki z wyłączeniem kości palców

10)

Złamania w obrębie kości palców ręki II-V

2 za każdy palec
2 za każdy palec

3

11)

Zwichnięcia stawów w obrębie palców ręki II-V

12)

Złamania w obrębie kciuka

3

13)

Zwichnięcie kciuka

3

14)

Niestabilne złamania miednicy

10

15)

Stabilne złamania miednicy

4,5

16)

Zwichnięcie stawu biodrowego

10
10

17)

Złamania kości udowej

18)

Złamania w obrębie kości podudzia (jednej lub obu)

7

19)

Złamania rzepki

4

20)

Zwichnięcie stawu kolanowego – z wyłączeniem zwichnięcia rzepki

5

21)

Złamania w obrębie stopy z wyłączeniem kości palców

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)

26)

Złamania w obrębie kręgosłupa – dotyczy wyrostków poprzecznych, kolczystych kręgów

27)

Złamania kości ogonowej

28)

Złamanie zęba stałego
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2,5
2 za każdy palec
4
11 za każdy krąg
2,5 za każdy krąg
3,5
0,5 za każdy złamany ząb stały
– w przypadku złamania do 9 zębów
stałych; maksymalnie 5 za wszystkie
złamane zęby stałe – w przypadku
złamania więcej niż 9 zębów stałych

Oparzenia lub odmrożenia
POZ.
TABELI

RODZAJ TRWAŁEGO USZKODZENIA CIAŁA

% DLA SUMY UBEZPIECZENIA:
20 000 ZŁ

1)

Oparzenie II stopnia do 1 % powierzchni ciała

1,5

2)

Oparzenie II stopnia powyżej 1% do 15% powierzchni ciała

3)

Oparzenie II stopnia powyżej 15% do 30% powierzchni ciała

7

4)

Oparzenie II stopnia powyżej 30% powierzchni ciała

20

5)

Oparzenie III stopnia do 5% powierzchni ciała

4

6)

Oparzenie III stopnia powyżej 5% do 10% powierzchni ciała

10

7)

Oparzenie III stopnia powyżej 10% powierzchni ciała

20

8)

Oparzenie dróg oddechowych leczone w szpitalu

20

9)

Odmrożenie II albo wyższego stopnia – jednego palca ręki lub palca stopy

1,5

10)

Odmrożenie II albo wyższego stopnia – więcej niż jednego palca ręki lub palca stopy, odmrożenie
nosa lub ucha

4

4

Wstrząśnienie lub podejrzenie wstrząśnienia mózgu
POZ.
TABELI

HOSPITALIZACJA

% DLA SUMY UBEZPIECZENIA:
20 000 ZŁ

1)

2 dni

1

2)

3 dni

2

3)

4 dni i dłużej

3
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