
KANCELARIA UBEZPIECZENIOWA  

ELŻBIETA MIKOŁAJCZYK 

tel. 603 101 030        

elmikolajczyk@agentpzu.pl 

https://elmikolajczyk.agentpzu.pl 

Leszno ul. Łowiecka 42  

 

SKŁADKA 51,81 zł/rok 
ŚWIADCZENIA PODSTAWOWE: 

RODZAJ  ŚWIADCZENIA 
 

WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA SUMA UBEZPIECZENIA 

1. Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku 100 % SU  
 
 

 
 
 

15 000 

2. Śmierć na terenie placówki szkolnej 100 % SU 
3. Śmierć w następstwie sepsy 100 % SU 
4. Z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wyłącznie 

zawałem serca, krwotokiem śródczaszkowym lub poważnym uszkodzeniem 
ciała 

Zgodnie z OWU 

5. Z tytułu trwałego uszkodzenia ciała  Zgodnie z tabelą nr 4 OWU 
6. Z tytułu złamań kości lub zwichnięć stawów (w tym złamania zęba stałego) Do 11% SU zgodnie z tabelą nr 

5 OWU 
7. Nagłe zatrucie gazami, porażenie prądem, piorunem (wymagające 

hospitalizacji) 
5% SU 

8. Następstwa urazów ciała wymagające interwencji lekarskiej w placówce 
medycznej bez wizyty kontrolnej  (1 świadczenie w roku) 

0,5% SU = 75 zł 

9. Z tytułu oparzenia i odmrożenia Do 20% SU 
10. Z tytułu wstrząśnienia lub podejrzenia wstrząśnienia mózgu (wymagana 

hospitalizacja) 
Do 3% SU 

11. Z tytułu pogryzień, pokąsań, ukąszeń (wymagana hospitalizacja) 10% SU 
12. Z tytułu zwrotu kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych oraz 

odbudowy zębów stałych 
Do 25% SU  

do 200 zł za każdy ząb stały 
13. Wypadek na wycieczce szkolnej (min 2 dniowa) dodatkowe świadczenie z 

tytułu wypadku na wycieczce szkolnej nie będącej TU 
+ 50% SU  

 

ŚWIADCZENIA DODATKOWE: 

1. Koszty leczenia (refundacja) Do 2  500 zł 

2. Dieta szpitalna w wyniku NW (pobyt minimum 3 dni) 25 zł / dzień 

3. Śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego 15 000 

4. Śmierć z powodu nowotworu złośliwego Jednorazowo 1 000 

5. Śmierć dziecka z powodu wrodzonej wady serca Jednorazowo 1 000 

6. Śmierć przedstawiciela ustawowego w wyniku NNW Jednorazowo 1 000 
 

Ochrona obowiązuje na terenie całego świata, 24 godziny na dobę, przez cały rok kalendarzowy – również 

podczas wakacji, ferii, świąt, pobytu na wycieczkach szkolnych, zielonych szkołach. 


