
31,00 zł 38,00 zł
II II 

1% = 125 zł 1% = 155 zł

12 500 zł 15 500 zł

25 000 zł 31 000 zł

18 750 zł 23 250 zł

1 205 zł 1 010 zł

Zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz koszt odbudowy 
stomatologicznej zębów stałych (200 zł ząb) 3 125 zł 3 875 zł

Odpowiedzialność za wypadki powstałe w wyniku uprawiania sportów, także wyczynowo i poza 
placówką W zakresie W zakresie

Ochrona 24 godziny na dobę, przez cały rok, także podczas wakacji, ferii, świąt oraz pobytu na tzw. 
zielonych szkołach W zakresie W zakresie

Ochrona na terenie całego świata W zakresie W zakresie

Usługi powypadkowe typu assistance na terenie RP (pomoc informacyjna, medyczna, rehabilitacja, 
dostarczenie leków, domowa opieka pielęgniarska po hospitalizacji, korepetycje) W zakresie W zakresie

W zakresie W zakresie

W zakresie W zakresie

W zakresie W zakresie

W zakresie W zakresie

W zakresie W zakresie

W zakresie W zakresie

W zakresie W zakresie

Odpowiedzialność za niestandardowe urazy ciała , które nie figurują w żadnej z tabeli  w OWU PZU 
Edukacja ,  w wyniku których nie powstał trwały uszczerbek na zdrowiuv(0% trwałego uszczerbku ) 62,50 77,50

1 600 zł 2 000 zł

1 600 zł 2 000 zł

1 600 zł 2 000 zł

1 600 zł 2 000 zł

1 600 zł 2 000 zł

1 600 zł 2 000 zł

1 600 zł 2 000 zł

20 zł/dzień 25 zł / dzień

20 zł/dzień 25 zł / dzień

Wystąpienie sepsy u dziecka

Amputacja kończyny z powodu nowotworu złośliwego

Śmierć dziecka z powodu wady serca

Śmierć na terenie placówki szkolnej

Śmierć podczas wycieczki szkolnej

Świadczenie z tytułu złamań kości lub zwichnięć stawów

Świadczeniez tytułu nagłego zatrucia gazami i produktami chemicznymi

Świadczenie z tytułu porażenia prądem, piorunem 

Świadczenie z tytułu oparzeń lub odmrożeń 

Świadczenie z tytułu wstrząśnienia lub podejrzenia wstrząśnienia mózgu 

Świdczenie z tytułu pogryzień, pokąsań, ukąszeń 

Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób
z niepełnosprawnością 

  Paulina Markiewicz                                                          
tel : 600 480 826                                                       

agent PZU

Ubezpieczenie wypadkowe PZU Edukacja dla przedszkola KRASNAL HAŁABAŁA - 2022/2023

Osoba do kontaktu w sprawie 
ubezpieczenia :                                                                                          

agent PZU                                                                                                                                                           

Świadczenie powypadkowe (m. in. złamania, zwichnięcia, oparzenia, odmrożenia, porażenie prądem, 
wstrząśnienie mózgu lub podejrzenia wstrząśnienia mózgu)

Śmierć w wyniku wypadku / w wyniku sepsy 

Porównanie zakresów / składka

Zwrot kosztów leczenia po wypadku (wizyty u specjalistów, badania, rehabilitacja)

Śmierć dziecka w wypadku komunikacyjnym

Śmierć rodzica/opiekuna

Dieta szpitalna w razie wypadku (pobyt min. 2 dni)

Dieta szpitalna w razie choroby (pobyt min. 2 dni)

Wariant z OWU:

Rodzice ubezpieczają bezpośrednio swoje dzieci poprzez link:

https://ubestrefa.pl/oferta/krasnal

Śmierć dziecka z powodu nowotworu złośliwego

Wystąpienie ciężkiej choroby u dziecka (m.in. Pocovidowy zespół PIMS-TS, Toczeń, Neuroborelioza, 
Wścieklizna, Bąblownica, Cukrzyca typu 1)

Materiał informacyjny - nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego


