Specjalny grupowy program
ubezpieczenia studentów
PWSZ
Ubezpieczenie N
Przedmiot i zakres ubezpieczenia:
WARIANT II (za sam fakt wystąpienia zdarzenia, bezkomisyjny)
Przedmiotem ubezpieczenia są NASTĘPSTWA NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju
zdrowia w postaci trwałego uszczerbku na zdrowiu, trwałego uszkodzenia ciała lub śmierci ubezpieczonego.
Bezskładkowo ubezpieczeniem objęte są również trwałe następstwa:
- zawału serca,
- krwotoku śródczaszkowego,
- obrażeń ciała, których zaistnienie spowodowane zostało atakiem epilepsji albo omdleniem o nieustalonej przyczynie.
Bezskładkowo włączone do ubezpieczenia są również USŁUGI ASSISTANCE, które świadczone są na terytorium RP w związku z zaistnieniem
nieszczęśliwego wypadku lub zdarzenia objętego umową ubezpieczenia.

Bezpłatne usługi ASSISTANCE
świadczone na terytorium RP
Nr tel. 801 102 102
POMOC MEDYCZNA:
1) wizyta lekarza w miejscu pobytu Ubezpieczonego,
2) wizyta u lekarza w placówce medycznej,
3) wizyta pielęgniarki,
4) transport medyczny do, z i pomiędzy placówkami.

POMOC REHABILITACYJNA I PIELĘGNACYJNA:
1) organizacja procesu rehabilitacji, np. wizyta fizjoterapeuty
2) dostawa drobnego sprzętu rehabilitacyjnego lub medycznego,
3) dostarczenie do miejsca pobytu leków przepisanych przez lekarza,
4) domowa opieka pielęgniarska po hospitalizacji trwającej pow. 2 dni.

Limity na KAŻDY
nieszczęśliwy wypadek
lub zdarzenie
objęte umową

do kwoty 2 000 zł na wszystkie wymienione usługi
(w tym wizyta pielęgniarki do 500 zł)

do łącznej kwoty 500 zł
do wysokości 300 zł
do wysokości 300 zł
do wysokości 1 000 zł

POMOC PSYCHOLOGA
INFOLINIA MEDYCZNA I TELEFONICZNA KONSULTACJA ZE SPECJALISTĄ

do wysokości 1 500 zł
bez limitu kwotowego

Podstawowy zakres ubezpieczenia (opisany powyżej) rozszerzony został w nowym roku akademickim o świadczenia dodatkowe:
➢ ZWROT KOSZTÓW LECZENIA (KL) następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych lub zdarzeń objętych umową ubezpieczenia na
terytorium RP i poza granicami kraju do wysokości 30% sumy ubezpieczenia podstawowego - tj. do 7.500 zł.
➢ jednorazowe świadczenie w przypadku ŚMIERCI RODZICA / PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO W WYNIKU NNW– płatne w
wysokości 1.000zł
➢ jednorazowe świadczenie w przypadku AMPUTACJI KOŃCZYNY LUB CZĘŚCI KOŃCZYNY SPOWODOWANEJ NOWOTWOREM
ZŁOŚLIWYM – płatne w wysokości 1.000zł
➢ zakażenia wirusowe po ekspozycji zawodowej 8100zł

Zakres i warunki składkowe:
Suma Ubezpieczenia
Limit zwrotu Kosztów leczenia:
Śmierć rodzica
Amputacja na skutek nowotworu
Zakażenia wirusowe po ekspozycji zawodowej

25.000 zł (250zł za 1% uszczerbku na zdrowiu)
do 7.500 zł
1.000 zł
1.000 zł
8.100zł

54,57 zł

Składka roczna:

Nowa forma opłacenia składki!!
Wejdź na link
https://ubestrefa.pl/oferta/hdu9ox
daj swój adres e - mail i zgody i opłać składkę jak
w sklepie internetowym.
Swoją indywidualną polisę wraz z niezbędnymi dokumentami otrzymasz na maila.
TERMIN do 28 lutego 2022r.
Okres i zakres terytorialny ochrony udzielanej przez PZU S.A.
Odpowiedzialność PZU SA w stosunku do ubezpieczonych studentów rozpoczyna się od dnia następnego i trwa do 29 września 2022 roku.
Ubezpieczenie działa przez cały rok akademicki - 24 godziny na dobę – na uczelni oraz w życiu prywatnym Ubezpieczonego – w kraju i poza
granicami RP.

Aby szybko i łatwo zgłosić szkodę:
INFOLINIA PZU SA – 0 801 102 102 lub na mojepzu.pl
Dla zainteresowanych szczegółowymi informacjami oferty–
prosimy o zapoznanie się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia załączonymi na stronie.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z przedstawicielami PZU SA:
Kamila August – Więch tel. 602 176 845
Renata Olaniszyn – tel. 666 887 720
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