
 
Zakres ubezpieczenia dla PSP nr 2 w Opolu na rok sz kolny 2015/16 :  

 
(świadczenia podstawowe + zwrot KL 30% + 4 ryzyka dod atkowe) 

 
suma ubezpieczenia: 12.000 zł, składka 60 zł 

Rodzaje świadcze ń podstawowych Wysoko ść świadczenia 
w wariancie II 

z tytułu śmierci  w następstwie nieszczęśliwego wypadku albo zdarzenia 
objętego umową 

 
12.000 zł 

z tytułu trwałego uszkodzenia ciała  (rodzaj trwałego uszkodzenia ciała 
wymieniony w Tabeli nr 3 owu) 

 
do 12.000 zł 

z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu  spowodowanego zawałem serca 
lub krwotokiem śródmózgowym lub poważnym uszkodzeniem ciała. 

120 zł – 
za każdy orzeczony 1% 

trwałego uszczerbku 

z tytułu złamań kości i zwichni ęć stawów  (rodzaj złamania lub zwichnięcia 
wymieniony w Tabeli nr 4 owu), 
 
 
w tym złamanie z ęba stałego  

do 1.320 zł za jedno 
uszkodzenie w zale żności 

od rodzaju złamania 
 

60 zł za każdy ząb 
maksymalnie do 600 zł 

z tytułu oparzeń i odmro żeń (rodzaje oparzeń i odmrożeń wymienione w 
tabeli nr 6  owu) 

 
do 2.400 zł 

z tytułu wstrz ąśnień lub podejrzenia wstrz ąśnienia mózgu  (w zależności 
od długości pobytu w szpitalu wg Tabeli nr 7 owu) 

 
do 360 zł 

z tytułu pogryzie ń, pok ąsań, ukąszeń (przez owady i zwierzęta) 1.200 zł 

zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych  i środków 
pomocniczych oraz kosztów odbudowy stomatologicznej zębów stałych 

 
do 3.000 zł 

do 200 zł za ka żdy ząb 

zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego  osób niepełnosprawnych 
 

do 3.000 zł 
nagłe zatrucie gazami, substancjami i produktami chemicznymi, porażenie 
prądem, piorunem, które to stany wymagały hospitalizacji. 

600zł 

Wypłata świadczenia ryczałtowego w przypadku braku trwałego 
uszczerbku na zdrowiu (nieograniczona liczba zdarze ń w ci ągu roku) – 
tabela nr 5 owu* 

180zł 

Rodzaje świadcze ń dodatkowych Wysoko ść świadczenia 

zwrot kosztów lecz enia NNW powstałych na terenie RP i poza jej 
granicami do 30% (m.in. koszty rehabilitacji oraz p oniesione np. na 
zakup środków opatrunkowych, np. tzw. lekkiego gipsu, środków 
przeciwbólowych oraz innych niezb ędnych z medycznego punktu 
widzenia w zwi ązku z zaistniałym wypadkiem – na podstawie 
rachunków i dowodów zapłaty - §14 pkt 1 oraz §35 ow u) 

do 3.600zł 

jednorazowe świadczenie w przypadku zgonu ubezpieczonego  
spowodowanego nowotworem zło śliwym  

1.000zł 

jednorazowe świadczenie w przypadku zgonu dziecka, z powodu 
wrodzonej wady serca  

1.000zł 

jednorazowe świadczenie w przypadku śmierci rodzica lub 
przedstawiciela ustawowego w wyniku nnw  

1.000zł 

jednorazowe świadczenie w przypadku amputacji ko ńczyny lub cz ęści 
kończyny spowodowanej nowotworem zło śliwym u ubezpieczonego  

1.000zł 

 
Powyższa tabela wykazuje najcz ęstsze zdarzenia i wysoko ść świadcze ń. Wszystkie uj ęte są w tabelach  

w aktualnych ogólnych warunkach ubezpieczenia nnw d zieci i młodzie ży szkolnej PZU (dost ępne na internetowej stronie szkoły lub 
stronie http://www.pzu.pl/produkty/nnw-wypadkow-dzieci-mlod ziezy-i-personelu-w-szkolach ) 
 
*w dokumentacji medycznej (karta informacyjna ze SOR, ze szpitala,  lekarza pierwszego kontaktu, itp. musi zawierać zalecenie wizyty kontrolnej  
- jeśli jest  adnotacja np. wizyta kontrolna w poradni ortopedycznej za 7 bądź 14 dni to wystarczy do otrzymania świadczenia, leżeli jest tzw. 
zalecenie warunkowe np. w razie pogorszenia się stanu zalecam wizytę kontrolną w poradni … do otrzymania świadczenie niezbędne będzie 
potwierdzenie odbycia takiej wizyty. 

 
 



Świadczenia ASSISTANCE na terytorium RP – gratis!  

 
Obsługa prowadzona jest przez Centrum Alarmowe  PZU  Assistance  
 

 
Usługi ASSISTANCE 

 
Limity na ka żdy nieszcz ęśliwy wypadek 

lub zdarzenie obj ęte umow ą 
 

POMOC MEDYCZNA: 
1) wizyta lekarza w miejscu pobytu Ubezpieczonego, 
2) wizyta u lekarza w placówce medycznej, 
3) wizyta piel ęgniarki, 
4) transport medyczny do, z i pomi ędzy placówkami. 

do ł ącznej kwoty 2 000 zł na wszystkie 
wymienione usługi  
( w tym wizyta piel ęgniarki do ł ącznej 
kwoty 500 zł ) 

POMOC REHABILITACYJNA I PIEL ĘGNACYJNA: 
1) organizacja procesu rehabilitacji, 

np. wizyta fizjoterapeuty 
2) dostawa drobnego sprz ętu rehabilitacyjnego lub 

medycznego 
3) dostarczenie do miejsca pobytu leków przepisanyc h przez 

lekarza, 
4) domowa opieka piel ęgniarska po hospitalizacji trwaj ącej 

pow. 2 dni. 

 
do ł ącznej kwoty 500 zł 
 
do wysoko ści 300 zł 
 
do wysoko ści 300 zł 
 
do wysoko ści 1 000 zł 

POMOC PSYCHOLOGA  do wysoko ści 1 500 zł 

LEKCJE PRYWATNE dla uczniów szkół podstawowych, gimnazju m 
oraz szkół ponadgimnazjalnych (z wył ączeniem uczniów szkół 
policealnych ) 

 
do wysoko ści 400 zł 

INFOLINIA MEDYCZNA I TELEFONICZNA KONSULTACJA ZE 
SPECJALISTĄ oraz USŁUGI INFORMACYJNE DLA NAUCZYCIELI Bez limitu 

 

 


