
Kompleksowa oferta ubezpieczeń 

dla szkół, przedszkoli i żłobków
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na terenie placówki             
świadczenie

 

wypłacane
 

dodatkowo
 

poza
 

świadczeniem
 

za
 

śmierć
 ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku                

100%
 
sumy

 
ubezpieczenia

 

zdiagnozowanie sepsy           świadczenie z tytułu zachorowania na sepsę                        
jednorazowe

 
świadczenie

 

poniesionych na terytorium RP                                   
do

 

25%
 

sumy
 

nieszczęśliwego wypadku                                      
100%

 
sumy

 
ubezpieczenia

 

poniesionych na terytorium RP                                   
do

 

25%
 

sumy
 

zdiagnozowanie sepsy           świadczenie z tytułu zachorowania na sepsę                        
jednorazowe

 
świadczenie

 

 

 

 

 

 

wariant i 

świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej 

 

 

śmierć ubezpieczonego 

w następstwie: 
• nieszczęśliwego wypadku 

• zawału serca 
• krwotoku śródczaszkowego 

• ataku epilepsji 
• sepsy 

 

 

100% sumy ubezpieczenia 

 

śmierć ubezpieczonego 

 

 

trwały uszczerbek 

na zdrowiu 

 

 

brak trwałego uszczerbku 

na zdrowiu 

jeżeli w wyniku nieszczęśliwego wypadku, zawału serca, krwotoku 
śródczaszkowego, ataku epilepsji albo omdlenia o nieustalonej 
przyczynie ubezpieczony dozna 100% trwałego uszczerbku 

na zdrowiu, to otrzyma świadczenie w pełnej wysokości sumy 
ubezpieczenia, tj.: 100% trwałego uszczerbku = 100% sumy 
ubezpieczenia, a w razie niższego uszczerbku – taki procent sumy 
ubezpieczenia, w jakim ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku 

jeżeli uraz ciała wymagał interwencji lekarskiej w placówce 

medycznej połączonej z dalszym leczeniem i wymagał co najmniej 
1 wizyty kontrolnej 

 

do 100% sumy 

ubezpieczenia 

 

 

jednorazowe świadczenie 

1% sumy ubezpieczenia 

 

w wysokości 1 000 zł 
 

koszty nabycia 

przedmiotów 

ortopedycznych i środków 

pomocniczych oraz koszty 

odbudowy stomatologicznej 
zębów stałych 

 

zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków 

pomocniczych oraz kosztów odbudowy stomatologicznej zębów 

stałych, poniesionych na terytorium RP i za granicą 

 

do 25% sumy 
ubezpieczenia 
(do 200 zł za każdy ząb) 

 

koszty przeszkolenia 

zawodowego osób 

niepełnosprawnych 

zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych,  

ubezpieczenia 

 

wariant II – zadeklarowana suma ubezpieczenia - 12 000 zł 

 

świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej 

 

 

śmierć ubezpieczonego 

w następstwie: 
• nieszczęśliwego wypadku 

• zawału serca 
• krwotoku śródczaszkowego 

• ataku epilepsji 
• sepsy 

 

100% sumy ubezpieczenia 

 

śmierć ubezpieczonego 

w następstwie 

nieszczęśliwego wypadku 

na terenie placówki 

poza świadczeniem za śmierć ubezpieczonego w następstwie 

 

koszty nabycia 

przedmiotów 

ortopedycznych i środków 

pomocniczych oraz koszty 

odbudowy stomatologicznej 
zębów stałych 

 

zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków 

pomocniczych oraz kosztów odbudowy stomatologicznej zębów 

stałych, poniesionych na terytorium RP i za granicą 

 

do 25% sumy 
ubezpieczenia 
(do 200 zł za każdy ząb) 

 

koszty przeszkolenia 

zawodowego osób 

niepełnosprawnych 

zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych,  

ubezpieczenia 

 

w wysokości 1 000 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 

 

 

 

3 

do 100% sumy 

ubezpieczenia 
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• złamanie w obrębie palucha                                   
2,5%

 

sumy
 

ubezpieczenia
 

• złamania w obrębie kości palców stopy: II, III, IV, V                  
2%

 

sumy
 

ubezpieczenia
 

• złamanie zęba stałego – w przypadku złamania do 9 zębów stałych       
0,5%

 
sumy

 
ubezpieczenia

 

9 zębów stałych                                           
5%

 
sumy

 
ubezpieczenia

 

dodatkowe świadczenie w wysokości                             
2%

 
sumy

 
ubezpieczenia

 

• oparzenie dróg oddechowych leczone w szpitalu                    
20%

 

sumy
 

ubezpieczenia
 

• oparzenie II st. – do 1% powierzchni ciała                         
1,5%

 
sumy

 
ubezpieczenia

 

• ukąszenia przez owady                                       
10%

 

sumy
 

ubezpieczenia
 

prądem, piorunem, które to stany wymagały hospitalizacji             
5%

 
sumy

 
ubezpieczenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

trwałe uszkodzenie ciała 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oparzenia lub odmrożenia 

• złamania w obrębie kręgosłupa – dotyczy wyrostków poprzecznych 

i kolczystych kręgów – za każdy krąg 

 

• złamania w obrębie kości palców ręki: II, III, IV, V 

• zwichnięcia stawów w obrębie palców ręki: II, III, IV, V 

 

za każdy złamany ząb stały 

• za wszystkie złamane zęby stałe – w przypadku złamania powyżej 

 

• w przypadku operacyjnego leczenia złamania lub zwichnięcia 

 

• oparzenie II st. – powyżej 30% powierzchni ciała 
• oparzenie III st. – powyżej 10% powierzchni ciała 

 

• oparzenie III st. – powyżej 5% do 10% powierzchni ciała             10% sumy ubezpieczenia 

• oparzenie II st. – powyżej 15% do 30% powierzchni ciała             7% sumy ubezpieczenia 

 
• odmrożenie II st. albo wyższego – więcej niż jednego palca ręki 
lub palca stopy oraz odmrożenie nosa lub ucha 

• oparzenie II st. – powyżej 1% do 15% powierzchni ciała 
• oparzenie III st. – do 5% powierzchni ciała 

 

4% sumy ubezpieczenia 

 

 

 

 

wstrząśnienia 

lub podejrzenia 
wstrząśnienia mózgu 

 

pogryzienia, pokąsania, 

ukąszenia (wymagające 

hospitalizacji) 

• odmrożenie II st. albo wyższego – jednego palca ręki lub stopy 

 

• 2 dni hospitalizacji                                         1% sumy ubezpieczenia 

• 3 dni hospitalizacji                                         2% sumy ubezpieczenia 

• 4 dni hospitalizacji                                         3% sumy ubezpieczenia 

• pogryzienia przez psa 

• pokąsania przez inne zwierzęta 

 

• zatrucie gazami, substancjami i produktami chemicznymi, porażenie 

 

brak trwałego uszczerbku 

na zdrowiu 

• następstwo urazów ciała z jednego nieszczęśliwego wypadku 

lub zdarzenia objętego umową ubezpieczenia, które wymagało 
interwencji lekarskiej w placówce medycznej, połączonej z dalszym 

leczeniem i wymagającej co najmniej 1 wizyty kontrolnej, a nie 
zostało umieszczone w tabelach, lub niedające się zakwalifikować 
do definicji poważnego uszkodzenia ciała (nie dotyczy interwencji 
stomatologicznej) – patrz uwaga poniżej 

 

 

1,5% sumy ubezpieczenia 

 

 

 

 

 

wariant ii bis  

 

Zakres ochrony jest taki sam, jak w wariancie II (opisany szczegółowo na s. 3–5), z wyłączeniem świadczenia jednorazowego 

w wysokości 1,5% sumy ubezpieczenia przewidzianego, gdy uraz ciała wymagał interwencji lekarskiej w placówce medycznej 

połączonej z dalszym leczeniem i wymagał co najmniej 1 wizyty kontrolnej. 

ograniczenie to daje niższą składkę o 30% w stosunku do wariantu i i .  
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świadczenia dodatkowe 

 

 

 

 

 

 

zwrot kosztów leczenia 

 

 
poniesionych w związku z nieszczęśliwym wypadkiem lub zdarzeniem 

objętym ochroną na terytorium kraju i za granicą w ramach kosztów 

leczenia odpowiedzialność za koszty rehabilitacji poniesione w okresie 

6 miesięcy od dnia nieszczęśliwego wypadku lub zdarzenia objętego 

ochroną 

 

do wysokości 30% 

sumy ubezpieczenia 

 

 

 

 

jednorazowe świadczenia 

 

• w przypadku zgonu ubezpieczonego spowodowanego nowotworem 

złośliwym 

• w przypadku zgonu dziecka, ucznia lub studenta w wieku do 25 lat 

z powodu wrodzonej wady serca 

• w przypadku amputacji kończyny lub części kończyny spowodowanej 

nowotworem złośliwym u dziecka, ucznia lub studenta do 25 roku życia 

 

w wysokości 1 000 zł 

(na każde świadczenie) 

 

 

śmierć przedstawiciela 

ustawowego lub osoby, która 

ma na utrzymaniu ucznia 
lub studenta 

 

śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku 

 

w wysokości 1 000 zł 
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likwidacja szkód 

 

 

W razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego PZU oddaje 

do dyspozycji wiele kanałów zgłoszeń szkód, dzięki czemu 

ubezpieczony lub opiekun ubezpieczonego może wybrać sposób 

zgłoszenia szkody najbardziej dla niego dogodny: zgłoszenie 

przez internet, telefon czy też bezpośrednio w placówce PZU. 

W celu skrócenia czasu rozpatrywania świadczenia staramy 

się ograniczyć formalności do niezbędnego minimum. 

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków 

 

Dokumentami, o które najczęściej prosimy przy zgłaszaniu 

szkód z ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, 

są: 

 

1. Dokumentacja medyczna z procesu leczenia, 

np. karta informacyjna udzielenia pomocy doraźnej 

z pogotowia ratunkowego, karta informacyjna z leczenia 

szpitalnego, historia choroby z leczenia szpitalnego lub 

ambulatoryjnego itp. 

2. Dokument potwierdzający tożsamość/legitymacja szkolna/ 

prawo jazdy. 

3. Rachunki, dowody zapłaty za leczenie, leki, środki 

opatrunkowe, jeżeli do umowy ubezpieczenia było 

włączone dodatkowe świadczenie. 

4. Informacja o numerze konta bankowego. 

5. Notatka z policji/prokuratury/sądu, o ile ubezpieczeni byli 

zaangażowani w zdarzenie. 

6. Akt zgonu w przypadku zdarzeń związanych ze śmiercią 

ubezpieczonego/przedstawiciela ustawowego. 

Ubezpieczenie oc 

 

Dokumentami, o które najczęściej prosimy przy zgłaszaniu 

szkód z ubezpieczenia OC placówek dydaktyczno- 

-wychowawczych i opiekuńczych oraz nauczycieli, 

wychowawców i opiekunów, są: 

 

1. Dokument potwierdzający tożsamość/legitymacja szkolna/ 

prawo jazdy. 

2. Kserokopia umowy o pracę sprawcy szkody. 

3. Informacja o numerze konta bankowego. 

4. Dokumentacja medyczna z procesu leczenia, 

np. karta informacyjna udzielenia pomocy doraźnej 

z pogotowia ratunkowego, karta informacyjna z leczenia 

szpitalnego, historia choroby z leczenia szpitalnego lub 

ambulatoryjnego itp. (w przypadku szkody na osobie). 

5. Rachunki, dowody zapłaty za leczenie, leki, środki 

opatrunkowe (w przypadku szkody na osobie). 

6. Rachunki, faktury za naprawę uszkodzonego mienia 

(w przypadku szkody w mieniu). 

7. Dokument potwierdzający własność lub inny tytuł prawny 

do przedmiotu szkody (w przypadku szkody w mieniu). 

8. Opis okoliczności, w których doszło do powstania szkody. 

9. Protokół sporządzony wspólnie z poszkodowanym 

dotyczący okoliczności, przyczyn i rozmiaru szkody. 

10. Akt zgonu w przypadku zdarzeń związanych ze śmiercią 

osoby poszkodowanej (w przypadku szkody na osobie). 

 

 

 

Dokumentami, o które prosimy dodatkowo przy zgłaszaniu 

szkód powstałych w rzeczach przyjętych na przechowanie 

do szatni, są: 

 

1. Kopia protokołu spisanego z poszkodowanym w sprawie 

przedmiotowej kradzieży. 

2. Wyjaśnienie, w jakich okolicznościach doszło do zdarzenia 

i czy wcześniej zdarzały się podobne kradzieże mienia 

przechowywanego w szatni. 

3. Wskazanie, czy ustalono sprawcę kradzieży mienia. 

4. Wyjaśnienie, w jaki sposób mienie przechowywane 

w szatni jest zabezpieczane przed kradzieżą. 

5. Informacja, czy szatnia przez cały dzień jest dostępna 

dla uczniów, czy tylko w czasie przerw pomiędzy 

zajęciami, oraz czy dostęp do szatni mają wyłącznie 

pracownicy szkoły. 

6. Wskazanie, w jaki sposób mienie jest przyjmowane 

do przechowania i wydawane uczniom. 

7. Pismo roszczeniowe poszkodowanego, jeżeli takie zostało 

wniesione. 

8. Dokumentacja potwierdzającą wartość roszczenia 

(rachunki zakupu bądź oświadczenie wskazujące kiedy, 

za jaką kwotę i jakiej marki było skradzione mienie). 

9. Informacja, czy powiadomiono policję, jeśli tak – 

wskazanie jednostki policji, w której dokonano zgłoszenia, 

oraz wyjaśnienie, z jakim skutkiem zakończyło się 

postępowanie (zgodnie z naszymi ustaleniami, na 

wniosek zgłaszającego kradzież i niezależnie od 

wartości skradzionego mienia, policja wydaje pisemne 

potwierdzenie złożenia zawiadomienia o przestępstwie 

lub wykroczeniu). 

10. Wyjaśnienie, na czym mogłoby polegać Państwa 

ewentualne niedochowanie należytej staranności 

skutkujące powstaniem przedmiotowego zdarzenia 

oraz powstaniem Państwa odpowiedzialności. 

Ubezpieczenie budynków od ognia i innych żywiołów 

 

Dokumenty, które mogą być niezbędne w przypadku szkód 

z ubezpieczenia budynków od ognia i innych żywiołów: 

 

1. Dokument potwierdzający własność lub inny tytuł prawny 

do przedmiotu szkody. 

2. Komisyjny protokół potwierdzenia zaistnienia szkody. 

3. Protokół przekazania pogorzeliska sporządzony przez straż 

pożarną (dla szkody ogniowej). 

4. Protokoły z okresowej kontroli stanu technicznego 

obiektów budowlanych. 

5. Książka obiektu. 

6. Dokumenty finansowo-księgowe dotyczące przedmiotu 

szkody (np. ewidencja środków trwałych). 

7. Ekspertyza serwisu dokonującego naprawy dotycząca 

przyczyny powstania szkody. 

8. Kosztorys ofertowy/powykonawczy wraz z obmiarem, 

sporządzony zgodnie z zasadami kosztorysowania 

obowiązującymi w budownictwie. 
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