
Lista świadczeń z ubezpieczenia PZU NNW Edukacja (wariant II) 
 

Poz. Rodzaj świadczenia Suma ubezpieczenia 
1. z tytułu śmierci ubezpieczonego w wysokości 100% sumy ubezpieczenia 

2. z tytułu śmierci ubezpieczonego na terenie 
placówki szkolnej (świadczenie wypłacane 
dodatkowo w stosunku do świadczenia określonego 
w poz.1) 

 
w wysokości 100% sumy ubezpieczenia 

3. z tytułu śmierci podczas wycieczki szkolnej 
(świadczenie wypłacane dodatkowo w stosunku do 
świadczenia określonego w poz.1) 

 
w wysokości 50% sumy ubezpieczenia 

4. z tytułu śmierci dziecka w następstwie sepsy w wysokości 100% sumy ubezpieczenia 
5. sepsa (za sam fakt wystąpienia) 1.000 
6. śmierć dziecka z powodu nowotworu złośliwego 2.000 
7. śmierć dziecka z powodu wady serca 2.000 
8. śmierć dziecka w wypadku komunikacyjnym 25.000 
9. śmierć przedstawiciela ustawowego 2.000 
10. z tytułu trwałego uszkodzenia ciała % sumy ubezpieczenia określonej w umowie 

ubezpieczenia 
11. podczas wycieczki szkolnej**:  

1) z tytułu trwałego uszkodzenia ciała;  
2) z tytułów określonych w poz. 12, 13, 17, 18 i 
19 niniejszej Tabeli 

 
% sumy ubezpieczenia określonej w umowie 

ubezpieczenia 

12. z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu 
spowodowanego zawałem serca, krwotokiem 
śródczaszkowym lub poważnym uszkodzeniem 
ciała 

przysługuje w wysokości odpowiadającej 
procentowi sumy ubezpieczenia, w jakim 
ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku 

13. z tytułu złamań kości lub zwichnięć stawów przysługuje w wysokości odpowiadającej 
procentowi sumy ubezpieczenia 

14. z tytułu innych uszkodzeń ciała niż określone w 
niniejszej Tabeli, o których mowa w poz. 3a 
Tabeli nr 6 

 
0,5% 

15. z tytułu nagłego zatrucia gazami i produktami 
chemicznymi 

5% 

16. z tytułu porażenia prądem, piorunem 5% 
17. z tytułu oparzeń lub odmrożeń przysługuje w wysokości odpowiadającej 

procentowi sumy ubezpieczenia, zgodnie z Tabelą 
nr 7 w OWU 

18. z tytułu wstrząśnienia lub podejrzenia 
wstrząśnienia mózgu 

przysługuje w wysokości odpowiadającej 
procentowi sumy ubezpieczenia, zgodnie z Tabelą 

nr 8, jeżeli ubezpieczony był hospitalizowany w 
związku z wstrząśnieniem mózgu lub podejrzeniem 

wstrząśnienia mózgu 
19. z tytułu pogryzień, pokąsań, ukąszeń przysługuje w wysokości 10% sumy ubezpieczenia, 

jeżeli ubezpieczony w związku  
z pogryzieniem, pokąsaniem lub ukąszeniem 

wymagał pomocy SOR albo był hospitalizowany. 
20. z tytułu zwrotu kosztów nabycia przedmiotów 

ortopedycznych i środków pomocniczych oraz 
kosztów odbudowy stomatologicznej zębów 
stałych 

przysługuje w wysokości do 25% sumy 
ubezpieczenia, jeżeli konieczność poniesienia tych 

kosztów powstała w ciągu 24 miesięcy od dnia 
zajścia wypadku ubezpieczeniowego, przy czym 

zwrot kosztów odbudowy stomatologicznej zębów 
stałych nie może przekroczyć kwoty 200 złotych za 

każdy ząb. 
21. z tytułu zwrotu kosztów przeszkolenia 

zawodowego osób z niepełnosprawnością 
– przysługuje w wysokości do 25% sumy 

ubezpieczenia, jeżeli konieczność poniesienia tych 



** świadczenia wypłacane dodatkowo w stosunku do świadczeń określonych w poz. 10, 12, 13, 17, 18 i 19 
 

 

kosztów powstała w ciągu 24 miesięcy od dnia 
zajścia wypadku ubezpieczeniowego 

22. usługi powypadkowe typu assistance na 
terytorium RP 

usługi assistance wymienione w pkt 1–4, 
świadczone są przez Centrum Pomocy na 

terytorium RP w związku z zajściem wypadku 
ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia.  

W zależności od zaistniałego wypadku 
ubezpieczeniowego, na wniosek ubezpieczonego 

lub osoby działającej w jego imieniu, PZU 
organizuje i pokrywa koszty następujących usług 

assistance 

Poz. Świadczenia z tytułu trwałego uszkodzenia ciała % sumy ubezpieczenia określonej 
w umowie ubezpieczenia 

1. utrata kończyny górnej w stawie ramienno-łopatkowym lub na 
poziomie pomiędzy barkiem a łokciem 

80 

2. utrata kończyny górnej w stawie łokciowym lub na poziomie 
pomiędzy łokciem a nadgarstkiem 

60 

3. utrata kończyny górnej w nadgarstku lub na poziomie śródręcza 
ze wszystkimi palcami 

50 

4. utrata palca ręki II, III, IV, V (całych trzech paliczków lub na 
poziomie paliczka podstawnego) 

8 – za każdy palec 

5. utrata palca I ręki tzw. kciuka (całych dwóch paliczków lub na 
poziomie paliczka podstawnego) 

22 

6. utrata kończyny dolnej w stawie biodrowym lub na poziomie 
pomiędzy biodrem a kolanem 

75 

7. utrata kończyny dolnej w stawie kolanowym lub na poziomie 
pomiędzy kolanem a stopą 

60 

8. utrata stopy ze wszystkimi palcami 40 
9. utrata palca stopy II, III, IV, V (całych trzech paliczków lub na 

poziomie paliczka podstawnego) 
3 – za każdy palec 

10. utrata palca I stopy tzw. palucha (całych dwóch paliczków lub 
na poziomie paliczka podstawnego) 

15 

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 
17. Całkowita utrata zębów stałych 1 za każdy utracony ząb stały –  

w przypadku utraty do 9 zębów 
stałych; maksymalnie 10 za 

wszystkie utracone zęby stałe –  
w przypadku utraty powyżej 9 

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 



 

 

Po więcej informacji zapraszamy do zapoznania się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia 
NNW PZU Edukacja (OWU) nr UZ/110/2022 lub do kontaktu z infolinią – nr 801 102 102. 

23. Całkowita utrata mowy 100 
24. Porażenie lub niedowład co najmniej dwóch kończyn poniżej 3 

stopnia w skali Lovette’a 
100 

25. Śpiączka trwająca dłużej niż 30 dni 100 


