PROPOZYCJA UBEZPIECZENIA PZU EDUKACJA
UBEZPIECZENIE PZU NNW EDUKACJA
Nr T1078429940
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Okres ubezpieczenia: od 01.10.2017 do 30.09.2018
Ubezpieczający: IWONA HARTWIG

Adres korespondencyjny: LUCJANA SZENWALDA 5 m. 2, 41-303 DĄBROWA GÓRNICZA
E-mail: ihartwig@agentpzu.pl
Telefon: +48691729785

PESEL: 72090903286

Grupa Ubezpieczona: Dzieci klasy 3b Gimnazjum nr.7 Dąbrowa Górnicza
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Liczba osób ubezpieczonych: 19
Składka za osobę w grupie: 51,66 PLN
Integralną częścią umowy jest załącznik z listą ubezpieczonych.

Rodzaj placówki: Gimnazjum
Kod pocztowy: 41-300

Zakres ubezpieczenia dla Grupy ubezpieczonej
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Ubezpieczenie PZU NNW Edukacja
Podstawowe świadczenia
l świadczenie z tytułu śmierci/trwałego uszczerbku na zdrowiu
l assistance - zakres podstawowy
Świadczenia dodatkowe
l świadczenie z tytułu kosztów leczenia (refundacja)
l dieta szpitalna w wyniku NW
l ryczałt za niezdolność do nauki i pracy
l śmierć w wyniku nowotworu złośliwego
l

śmierć dziecka z powodu wady serca

śmierć przedstawiciela ustawowego lub osoby, która ma na
utrzymaniu ucznia lub studenta
Ryzyka dodatkowe objęte polisą
l dieta szpitalna z powodu choroby
l śmierć w wypadku komunikacyjnym
l
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Wariant II

świadczenie z tytułu kosztów leczenia (refundacja):
świadczenie z tytułu diety szpitalnej w wyniku NW:
świadczenie z tytułu niezdolności do nauki i pracy:
świadczenie z tytułu śmierci w wyniku nowotworu
złośliwego:
jednorazowe świadczenie z tytułu śmierci dziecka z powodu
wady serca:
świadczenie z tytułu śmierci przedstawiciela ustawowego
lub osoby, która ma na utrzymaniu ucznia lub studenta:
świadczenie z tytułu diety szpitalnej z powodu choroby:
świadczenie z tytułu śmierci w wypadku komunikacyjnym:

Zniżki i zwyżki składki
Incydentalna Everest

Warunki ubezpieczenia

1. Do propozycji ubezpieczenia mają zastosowanie ogólne warunki ubezpieczeń NNW PZU
Edukacja ustalone przez Zarząd PZU SA uchwałą nr UZ/423/2016 z dnia 24
października 2016 r. ze zmianami ustalonymi uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu

Postanowienia dodatkowe lub odmienne
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Postanowienia dodatkowe do umowy/ów ubezpieczenia stwierdzonych
niniejszą Polisą
1. Do OWU mających zastosowanie do niniejszej umowy ubezpieczenia / umowy
ubezpieczenia obowiązkowego wprowadza się postanowienie dodatkowe
w brzmieniu:
Podmiotem uprawnionym w rozumieniu ustawy o pozasądowym rozpatrywaniu
sporów konsumenckich, właściwym dla PZU SA do pozasądowego rozpatrywania
sporów, jest Rzecznik Finansowy, którego adres strony internetowej
jest następujący: www.rf.gov.pl.
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Składka: 981,54 PLN
Suma ubezpieczenia
10 000 PLN
Wysokość świadczenia
1 000 PLN
10 PLN
10 PLN
1 000 PLN
1 000 PLN
1 000 PLN
Wysokość świadczenia
10 PLN
1 000 PLN

Schemat płatności:
Elastyczny
Jednorazowy

Razem

981,54 PLN
981,54 PLN

Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/93/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r.

2. W umowie ubezpieczenia zawartej na cudzy rachunek Ubezpieczający zobowiązany
jest doręczyć Ubezpieczonemu OWU, które mają zastosowanie do tej umowy
ubezpieczenia, na piśmie lub za zgodą Ubezpieczonego na innym trwałym nośniku.
W przypadku umowy ubezpieczenia, w której okres ochrony ubezpieczeniowej
rozpoczyna się później niż w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, OWU powinny być
doręczone Ubezpieczonemu przed objęciem go ochroną ubezpieczeniową.
Przekazanie OWU na trwałym nośniku, wymaga uprzedniej zgody Ubezpieczonego.
Na żądanie PZU SA Ubezpieczający zobowiązany jest przedstawić dowód wykonania
tej powinności.

dodatkowe
10 Informacje
1. Dokument ten nie jest ofertą handlową w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.
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Dodatkowych informacji udzieli:
HARTWIG IWONA UBEZPIECZENIA I FINANSE
E-mail: ihartwig@agentpzu.pl tel.: +48 691729785

Propozycja jest ważna do: 30.10.2017 r.
Klauzula informacyjna:
Administratorem podanych danych osobowych jest PZU SA z siedzibą przy al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści
swoich danych osobowych i ich poprawiania. Celem przetwarzania tych danych jest przygotowanie oferty umowy ubezpieczenia. Podanie powyższych danych jest
dobrowolne.
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w przypadku awarii lub wypadku (in case of accident)
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