Ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków w PZU
w roku szkolnym 2015/2016
Kwota ubezpieczenia od której liczony jest % uszczerbku na zdrowiu - 10.000 zł
Składka roczna - 42 zł (wpłaty do 15 października )
10% uczniów szkoły może być zwolnionych z opłaty składki z powodu trudnej sytuacji materialnej
termin umowy ubezpieczeniowej: 1 września 2015 - 31 sierpnia 2016 r., przez 24 godz. na dobę
ubezpieczenie obejmuje wypadki na terenie całego kraju,
okres zgłaszania roszczeń - 24 miesiące (2 lata) od daty wypadku,
świadczenia wypłacane są rodzicom ubezpieczonego ucznia.

Świadczenia podstawowe









100% sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku, zawału serca, krwotoku śródczaszkowego, popełnienia
samobójstwa, ataku epilepsji, sepsy
za trwałe uszkodzenie ciała - w zależności od rodzaju uszkodzenia do 100%
z tytułu złamań kości lub zwichnięć stawów - w zależności od rodzaju kości lub stawu - za pojedyńczy uraz do 11%
jednorazowe świadczenie w przypadku braku trwałego uszczerbku na zdrowiu - jeżeli uraz ciała wymagał interwencji lekarskiej w placówce
medycznej połączonej z dalszym leczeniem i wymagał co najmniej 1 wizyty kontrolnej w wysokości 1,5% sumy ubezpieczenia -poz. 2 w tabeli
nr 5 (§ 12 ust. 5 owu)
jednorazowe świadczenie w przypadku nagłego zatrucia gazami, substancjami i produktami chemicznymi, porażenie prądem, piorunem, które
wymagały hospitalizacji w wysokości 5% sumy ubezpieczenia - poz. 1 w tabeli nr 5 (§ 12 ust. 5 owu)
z tytułu oparzeń i odmrożeń - do 20% sumy ubezpieczenia
z tytułu wstrząśnień mózgu lub podejrzenia wstrząśnienia mózgu - do 3% sumy ubezpieczenia
z tytułu pogryzień, pokąsań, ukąszeń - 10% sumy ubezpieczenia
zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych - do 25% sumy ubezpieczenia
zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych - do 25% sumy ubezpieczenia

Świadczenia dodatkowe

zwrot kosztów leczenia do wysokości 20 % sumy ubezpieczenia
zwrot kosztów leczenia do wysokości 30 % sumy ubezpieczenia
ryczałt za okres czasowej, całkowitej niezdolności do nauki lub pracy trwający dłużej niż 14 dni - 0,06% sumy ubezpieczenia za każdy dzień
(do 180 dni łącznie ze wszystkich zdarzeń objętych umową)
dieta szpitalna, za każdy dzień pobytu w szpitalu 0,2% sumy ubezpieczenia (płatna przez maksymalny okres 90 dni z tytułu jednego nieszczęśliwego wypadku lub zdarzenia objętego umową)
jednorazowe świadczenie w przypadku zgonu ubezpieczonego spowodowane nowotworem złośliwym
jednorazowe świadczenie w przypadku zgonu dziecka, ucznia lub studenta w wieku do 25 lat z powodu wrodzonej wady serca
jednorazowe świadczenie w przypadku amputacji kończyny lub części kończyny spowodowanej nowotworem złośliwym u dziecka, ucznia lub
studenta w wieku do 25 lat
jednorazowe świadczenie w przypadku śmierci przedstawiciela ustawowego ucznia lub studenta, w następstwie nieszczęśliwego wypadku
zwrot opłaconego czesnego w przypadku śmierci przedstawiciela ustawowego w następstwie nieszczęśliwego wypadku

W powyższym wariancie wypłata świadczenia następuje za sam fakt doznania najczęściej występujących urazów tj. przede wszystkim
złamań kości, oparzeń i odmrożeń oraz wstrząśnienia mózgu i pogryzienia przez psa (bez ustalania przez lekarza orzekającego stopnia
uszczerbku na zdrowiu). Komisja lekarska – tylko w przypadku poważnego uszkodzenia ciała.
Postępowanie w razie nieszczęśliwego wypadku:
 do zgłoszenia szkody niezbędne są następujące dane:
okoliczności i data zdarzenia, dane poszkodowanego łącznie z numerem PESEL, nr polisy, dokumentacja medyczna, oryginały
rachunków, oryginały dowodów ich zapłaty,
 szkodę można zgłaszać na Telecentrum - w tym celu należy wybrać numer 801 102 102 z tel. stacjonarnego lub (22) 566 55 55 z
tel. komórkowego, szkodę można zgłaszać 24h/dobę, przez 7 dni w tygodniu.
 po zgłoszeniu szkody na Telecentrum należy potwierdzić ubezpieczenie (formularz pobierany w sekretariacie szkoły)
 dostarczenie dokumentacji do siedziby PZU S.A. - Bogatynia
PZU S.A. obowiązany jest spełnić świadczenia w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku albo zdarzeniu
objętym umową ubezpieczenia.
Stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu powinien być ustalony po zakończeniu leczenia, z uwzględnieniem zaleconej przez lekarza rehabilitacji, a w razie dłuższego leczenia - najpóźniej w 24-tym miesiącu od dnia wypadku. Późniejsza zmiana stopnia trwałego uszczerbku nie
daje podstawy do zmiany wysokości świadczenia.
* Szczegółowe warunki ubezpieczenia dostępne są w sekretariacie szkoły w „Ogólnych warunkach ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w szkołach i innych zakładach” lub na stronie internetowej www.pzu.pl

