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ZAKRES UBEZPIECZENIA 
 

Uczniowie, którzy zostali zgłoszeni do ubezpieczenia NNW dla dzieci i młodzieży zgodnie 
z ofertą PZU – Wariant II, ubezpieczeni są na wypadek: 
 
1. Nieszczęśliwego wypadku; 

2. Zawału serca; 

3. Krwotoku śródczaszkowego; 

4. Obrażeń ciała, których zaistnienie spowodowane zostało atakiem epilepsji albo 

omdleniem o nieustalonej przyczynie; 

 
W skład świadczeń dodatkowych wchodzą również: 
 
1. jednorazowe świadczenie w przypadku zgonu osoby ubezpieczonej spowodowane 

nowotworem złośliwym w wysokości 1.000 zł 
 
2. jednorazowe świadczenie w przypadku zgonu dziecka lub ucznia w wieku do 25 lat 

z powodu wrodzonej wady serca w wysokości 1.000 zł 
 
3. jednorazowe świadczenie w przypadku śmierci przedstawiciela ustawowego lub 

osoby, która ma na utrzymaniu ucznia w wysokości 1.000 zł 
 
4. jednorazowe świadczenie w przypadku amputacji kończyny spowodowanej 

nowotworem złośliwym u dziecka lub ucznia w wieku do 25 lat w wysokości 1.000 zł 
 
 

SUMA UBEZPIECZENIA 
 

Dla każdego ucznia objętego ubezpieczeniem NNW suma ubezpieczenia wynosi 
maksymalnie 11.000 zł. 
 

WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI PZU  
(KIEDY NIE PRZYSŁUGUJE ODSZKODOWANIE) 

 
Na zasadach opisanych w ogólnych warunkach ubezpieczenia PZU nie odpowiada kiedy 
wypadek powstał: 
 
1)  w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środków odurzających, substancji 
psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu 
narkomanii, chyba że nie miało to wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego;  
 
2)  w wyniku zatrucia spowodowanego nikotyną, spożyciem alkoholu lub użyciem 
środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w 
rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii;  
 



3)  w wyniku udziału ubezpieczonego w bójkach (z wyjątkiem działania w obronie 
koniecznej) oraz w związku z popełnieniem albo usiłowaniem popełnienia przez 
ubezpieczonego przestępstwa umyślnego;  
 
4)  w wyniku czynnego udziału ubezpieczonego w strajkach, rozruchach, zamieszkach, 
akcjach protestacyjnych, blokadach dróg lub sabotażu, chyba że udział ubezpieczonego w 
strajkach, rozruchach, zamieszkach, akcjach protestacyjnych, blokadach dróg wynikał z 
wykonywania czynności służbowych;  
 
5)  w wyniku wykonywania procedur medycznych bez względu na to przez kogo były 
wykonywane, chyba że wykonywanie procedur medycznych dotyczyło bezpośrednich 
następstw wypadku ubezpieczeniowego;  
 
6) podczas kierowania przez ubezpieczonego pojazdem silnikowym, jeżeli ubezpieczony 
nie posiadał uprawnień do kierowania danym pojazdem chyba, że nie miało to wpływu na 
zajście wypadku ubezpieczeniowego; 
 
7)  podczas kierowania przez ubezpieczonego pojazdem innym niż silnikowy, jeżeli 
ubezpieczony nie posiadał uprawnień do kierowania danym pojazdem chyba, że nie miało 
to wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego.  
 
Jak również: 
 
1) odpowiedzialność PZU SA jest wyłączona za następstwa chorób lub stanów 
chorobowych, nawet takich, które występują nagle lub zostały ujawnione dopiero w 
następstwie wypadku ubezpieczeniowego lub stanowiących przyczynę zaistnienia 
nieszczęśliwego wypadku. Jeżeli choroba lub stan chorobowy miał wpływ na zajście 
nieszczęśliwego wypadku tj. przyczyną nieszczęśliwego wypadku jest zarówno choroba, 
jak i przyczyna zewnętrzna, odpowiedzialność PZU SA obejmuje uszkodzenia ciała lub 
rozstrój zdrowia, które są następstwem przyczyny zewnętrznej. 
 
2)  odpowiedzialność PZU SA nie obejmuje zadośćuczynienia za doznany ból, cierpienia 
fizyczne i moralne oraz szkód polegających na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu 
rzeczy.  
 
3) fakt znajdowania się w stanie nietrzeźwości lub fakt znajdowania się pod wpływem 
środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych, w 
rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii oraz uprawnienia do kierowania 
pojazdem ocenia się według prawa państwa właściwego dla miejsca zajścia wypadku 
ubezpieczeniowego. 
 

KIEDY DZIAŁA UBEZPIECZENIE 
 
Ubezpieczenie NNW uczniów działa: 
 
1) w czasie nauki, 
2) w drodze do szkoły lub na uczelnię, 
3) podczas uprawiania sportu (wyczynowo i rekreacyjnie), 
4) przez 24 godziny na dobę (w kraju i za granicą), 
5) w czasie wakacji. 
 
 



ZGŁASZANIE WYPADKÓW 
 

Wypadki należy zgłaszać w następujący sposób: 
 
przez telefon, dzwoniąc pod numer: 801 102 102 – infolinia PZU czynna 24 godz. i 7 dni w 
tygodniu.  
 
lub 
 
przez internet pod adresem: https://www.pzu.pl/szkody-i-roszczenia 
 

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA 
 

Ogólne warunki ubezpieczenia dziec i młodzieży szkolnej znajdą Państwo pod adresem: 
 
https://www.pzu.pl/produkty/nnw-wypadkow-dzieci-mlodziezy-i-personelu-w-szkolach 
https://www.pzu.pl/produkty/nnw-wypadkow-dzieci-mlodziezy-i-personelu-w-szkolach 


