
Nowości  
w NNW PZU Edukacja 

Nauka zdalna czy stacjonarna? Po szkole  

lekcje gry na gitarze, a może trening tenisa? 

Niezależnie od tego, jak wygląda dzień 

Twojego dziecka, NNW PZU Edukacja  

zapewni mu solidną ochronę. 

Teraz możemy zapewnić wsparcie finansowe 
również, gdy Twoje dziecko poważnie 
zachoruje na jedną z chorób objętych 
zakresem ubezpieczenia – m.in. cukrzycę 
typu 1, neuroboreliozę czy wściekliznę. 
Wypłacimy pieniądze także w przypadku 
wystąpienia pocovidowego zespołu PIMS-TS.

MATERIAŁ

MARKETINGOWY



Zakładem ubezpieczeń jest PZU SA. Ten materiał nie jest ofertą 
w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie 
informacyjny. Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, 
w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności, 
znajdziesz w aktualnych ogólnych warunkach ubezpieczenia 
NNW PZU Edukacja, dostępnych na pzu.pl, w naszych oddziałach 
i u naszych agentów.

801 102 102  pzu.pl
Opłata zgodna z taryfą operatora

Zarówno po wypadku Twojego dziecka, 
jak i w ciężkiej chorobie możemy zorganizować 
dla niego i opłacić pomoc psychologiczną 
(do kwoty 2000 zł) oraz korepetycje  
(do kwoty 1200 zł).

Ponosimy odpowiedzialność również 
za wypadki komunikacyjne na wodzie 
i w powietrzu, a także za wypadki 
spowodowane uprawianiem sportów 
(rekreacyjnie, wyczynowo, zawodowo) 
– nawet tych wysokiego ryzyka.

Jeśli Twoje dziecko zostanie pogryzione 
np. przez psa – do wypłaty świadczenia 
wystarczy dokumentacja z SOR.

Zwrócimy koszty rehabilitacji, która miała 
miejsce w ciągu 24 miesięcy od wypadku.

Jeśli wypadek zdarzy się w czasie wycieczki 
szkolnej, wypłacimy wyższe odszkodowanie 
niż w razie każdego innego wypadku  
– 1,5% sumy ubezpieczenia za każdy 
1% uszczerbku na zdrowiu.   

Do wypłaty świadczenia za drobne urazy  
(0,5% sumy ubezpieczenia), które wymagają 
jednorazowej interwencji lekarza, nie jest 
potrzebna wizyta kontrolna.



Ubezpieczenie 
następstw 
nieszczęśliwych 
wypadków – dla dzieci 

Dlaczego warto

Ochrona działa przez całą dobę, niezależnie od tego, 

czy do zdarzenia dojdzie w domu, w szkole, na boisku, 

na placu zabaw czy podczas wyjazdu.

Wypłacamy pieniądze w razie następstw 

nieprzewidzianych zdarzeń. Nasze ubezpieczenie 

obejmuje nie tylko następstwa popularnych złamań 

czy zwichnięć, ale także m.in. ukąszeń, pogryzień, 
oparzeń, urazów wewnętrznych i wstrząśnienia 
mózgu. Ty wybierasz wysokość sumy ubezpieczenia, 

od której zależy wysokość wypłaty odszkodowania.

Zwracamy koszty zakupu sprzętu ortopedycznego 
i odbudowy zębów stałych uszkodzonych podczas 

wypadku. 

Zarówno po wypadku Twojego dziecka, jak i w ciężkiej 

chorobie możemy zorganizować dla niego i opłacić 

pomoc psychologiczną (do kwoty 2000 zł) 

oraz korepetycje (do kwoty 1200 zł).

Zakładem ubezpieczeń jest PZU SA. Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe 
informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności, znajdziesz w aktualnych ogólnych warunkach ubezpieczenia 
NNW PZU Edukacja, które są dostępne na pzu.pl, w naszych oddziałach lub u naszych agentów.

Ubezpieczenie działa również w razie wypadków 

spowodowanych uprawianiem sportów 
oraz wypadków komunikacyjnych. 

Po nieszczęśliwym wypadku nie musisz szukać pomocy 

na własną rękę – na terenie Polski możemy zorganizować 

i pokryć koszty m.in. konsultacji lekarskich 
czy domowych wizyt fizjoterapeuty i pielęgniarki.

801 102 102   pzu.pl
Opłata zgodna z taryfą operatora

MATERIAŁ MARKETINGOWY

NNW PZU EDUKACJA

NNW PZU Edukacja to dobrowolne ubezpieczenie, które chroni Twoje dziecko, jeśli np. w wyniku 
nieszczęśliwego wypadku jego stan zdrowia się pogorszy. W takiej sytuacji wypłacimy odszkodowanie, 
zwrócimy koszty leczenia (w tym rehabilitacji) oraz zapewnimy m.in. pomoc medyczną i inne usługi 
assistance. Ochroną ubezpieczeniową możemy objąć dzieci już od dnia narodzin.


