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Ubezpieczenie PZU NNW Szkolne
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna zarejestrowana w Polsce

Produkt: PZU NNW Szkolne

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje na temat umowy podawane są w dokumencie ubezpieczenia 
oraz Ogólnych warunkach ubezpieczenia PZU NNW Szkolne uchwalonych Uchwałą nr UZ/ /2019 z dnia lipca 2019 r. Zarządu 
Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków należy do działu II, grupy 1 załącznika do „Ustawy o działalności 
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej”.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia? Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

Następstwa nieszczęśliwego wypadku:
  śmierć,
  uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia.

Umowa obejmuje wyłącznie elementy produktu wybrane 
przez Klienta.
Zakres ubezpieczenia obejmuje:

  świadczenia z tytułu uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia,
  świadczenie z tytułu śmierci,
  koszty leczenia w tym rehabilitacji,
  koszty naprawy uszkodzonych okularów korekcyjnych albo 

zakupu w razie ich zniszczenia, w następstwie nieszczęśliwego 
wypadku,

  organizację pomocy medycznej i pokrycie jej kosztów – usługi 
powypadkowe typu assistance na terytorium RP,

  organizację pomocy rehabilitacyjnej i pielęgnacyjnej oraz  
pokrycie jej kosztów – usługi powypadkowe typu assistance  
na terytorium RP,

  organizację i pokrycie kosztów pomocy psychologa – usługi 
powypadkowe typu assistance na terytorium RP,

  organizację i pokrycie kosztów lekcji prywatnych dla uczniów 
szkół podstawowych i średnich – usługi powypadkowe typu 
assistance na terytorium RP,

  infolinię medyczną i telefoniczną konsultację z lekarzem Centrum 
Pomocy – usługi powypadkowe typu assistance na terytorium RP,

  świadczenie z tytułu śmierci rodzica ubezpieczonego dziecka 
w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

Suma ubezpieczenia
  wysokość sumy wskazuje zawierający umowę,
  stanowi górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela,
  w ramach sumy ubezpieczenia mogą być ustalone podlimity 

ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela (assistance),
  sumy ubezpieczenia dotyczą każdej ubezpieczonej osoby,
  sumy ubezpieczenia dotyczą każdego nieszczęśliwego wypadku.

  chorób, zarówno takich o których ubezpieczony wie jak i tych które 
wystąpią nagle lub ujawnią się w wyniku nieszczęśliwego wypadku 
albo stanowią przyczynę wypadku.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

PZU nie ponosi odpowiedzialności za następstwa nieszczęśliwych 
wypadków, jeżeli te wypadki wystąpiły:
  gdy ubezpieczony był w stanie nietrzeźwości lub po użyciu przez 

niego środków odurzających, substancji psychotropowych, 
nowych substancji psychoaktywnych lub środków zastępczych 
w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii;  
to wyłączenie nie dotyczy sytuacji, gdy stan ubezpieczonego  
nie miał wpływu na zajście nieszczęśliwego wypadku,

  w wyniku zatrucia ubezpieczonego spowodowanego spożyciem 
alkoholu, użyciem środków odurzających, substancji 
psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub 
środków zastępczych – w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu 
narkomanii,

  w związku z tym, że ubezpieczony popełnił albo usiłował popełnić 
samobójstwo lub dokonał samookaleczenia,

  podczas kierowania przez ubezpieczonego pojazdem silnikowym 
lub pojazdem innym niż silnikowy, jeśli ubezpieczony nie miał 
do tego uprawnień; to wyłączenie nie dotyczy sytuacji, gdy brak 
uprawnień do kierowania pojazdem nie miał wpływu na zajście 
nieszczęśliwego wypadku,

  w wyniku udziału ubezpieczonego w bójce; to wyłączenie nie 
dotyczy sytuacji, gdy ubezpieczony działał w obronie koniecznej, 

  podczas umyślnego popełnienia albo usiłowania popełnienia 
przez ubezpieczonego przestępstwa,

  na skutek wyczynowego uprawiania sportu przez ubezpieczonego, 
który w pierwszym dniu okresu ubezpieczenia wskazanego 
w umowie ubezpieczenia ukończył 16 rok życia.

Pełna lista wyłączeń znajduje się w OWU.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

  Wypadek może mieć miejsce zarówno na terytorium RP jak i za granicą.

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?

Ubezpieczony ma obowiązek:
–  podać nam wszystkie informacje, o które pytamy przy zawarciu ubezpieczenia,
–  zawiadomić nas o zajściu wypadku i dostarczyć dokumentację niezbędną do ustalenia zasadności roszczenia i wysokości świadczenia tj.: opis przyczyn 

i przebiegu wypadku ubezpieczeniowego, dokumentację medyczną potwierdzającą doznanie uszkodzenia ciała lub rozstrój zdrowia, dokumentów 
dotyczących innych kosztów objętych zakresem ubezpieczenia. 

W razie śmierci ubezpieczonego uposażony zobowiązany jest przedstawić nam do wglądu odpis aktu zgonu oraz kartę statystyczną zgonu lub 
dokumentację medyczną potwierdzającą przyczynę zgonu oraz dokument potwierdzający tożsamość uposażonego.
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Jak i kiedy należy opłacać składki?

Składkę płaci ubezpieczający. 
W przypadku umowy direct termin płatności składki ubezpieczeniowej ustala się na dzień przypadający przed dniem rozpoczęcia wskazanego w tej 
umowie okresu ubezpieczenia.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

Ochrona ubezpieczenia trwa od dnia następnego po zawarciu umowy ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po zapłaceniu składki 
ubezpieczeniowej, chyba że umówiono się inaczej.

Jeżeli w umowie ubezpieczenia określono dzień, w którym rozpoczyna się okres ubezpieczenia przypadający przed dniem, w którym ubezpieczający 
powinien zapłacić składkę, nasza odpowiedzialność rozpoczyna się w dniu określonym w umowie ubezpieczenia jako początek okresu ubezpieczenia.
Jeżeli w umowie ubezpieczenia określono dzień, w którym rozpoczyna się okres ubezpieczenia przypadający po dniu, w którym ubezpieczający powinien 
zapłacić składkę, a składka ubezpieczeniowa nie została zapłacona do dnia poprzedzającego pierwszy dzień okresu ubezpieczenia, umowa ubezpieczenia 
ulega rozwiązaniu z tym dniem.

Ochrona może zakończyć się także przed upływem końca okresu ubezpieczenia , m.in. w następujących przypadkach:
–  z dniem odstąpienia przez ubezpieczającego od umowy w przypadku zawarcia umowy na okres dłuższy niż 6 miesięcy. Przedsiębiorca może odstąpić  

od takiej umowy w terminie 7 dni, osoba fizyczna w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy, 
–  z dniem doręczenia nam oświadczenia o wypowiedzeniu umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku gdy odpowiadamy jeszcze przed 

zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty a składka lub jej pierwsza rata nie jest zapłacona w terminie,
–  z upływem terminu ustalonego w wezwaniu do zapłacenia składki, 
–  z chwilą śmierci ubezpieczonego.

Jak rozwiązać umowę?

Ubezpieczający może rozwiązać umowę mi.in. poprzez odstąpienie od niej, w przypadku umowy zawartej na ponad 6 miesięcy:
– w ciągu 30 dni od jej zawarcia – jeśli jest konsumentem.




