
PUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ROMKA STRZAŁKOWSKIEGO W POZNANIU 

Suma ubezpieczenia 20 000 zł / składka roczna 61,43 zł 

Świadczenia podstawowe : 

1. z tytułu śmierci   

2. z tytułu śmierci na terenie placówki szkolnej*   

3. z tytułu śmierci podczas wycieczki szkolnej*  

4. z tytułu śmierci w następstwie sepsy   

5. z tytułu trwałego uszkodzenia ciała   

6. podczas wycieczki szkolnej**:  

1)  z tytułu trwałego uszkodzenia ciała;  

2)  z tytułów określonych w poz. 7, 8, 12, 13 i 14   

7. z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego zawałem serca, krwotokiem 

śródczaszkowym lub poważnym uszkodzeniem ciała   

8. z tytułu złamań kości lub zwichnięć stawów   

9. z tytułu innego uszkodzenia ciała, które nie figuruje w żadnej z Tabel w OWU i nie daje się 

zakwalifikować jako poważne uszkodzenie ciała (z wyłączeniem interwencji stomatologicznej)  

10. z tytułu nagłego zatrucia gazami i produktami chemicznymi  

11. z tytułu porażenia prądem, piorunem  

12. z tytułu oparzeń lub odmrożeń  

13. z tytułu wstrząśnienia lub podejrzenia wstrząśnienia mózgu  

14. z tytułu pogryzień, pokąsań, ukąszeń  

15. z tytułu zwrotu kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz 

kosztów odbudowy stomatologicznej zębów stałych  

16. z tytułu zwrotu kosztów przeszkolenia zawodowego osób z niepełnosprawnością  

17. usługi powypadkowe typu assistance na terytorium RP: 

1)  Pomoc medyczna 

2)  Pomoc rehabilitacyjna i pielęgnacyjna 

3)  Pomoc psychologa 

4 )  Lekcje prywatne dla uczniów szkół podstawowych oraz szkół średnich, z wyłączeniem uczniów 

szkół policealnych w rozumieniu ustawy o systemie oświaty  

 * świadczenie dodatkowe w stosunku do świadczenia określonego w poz. 1  

**  świadczenia dodatkowe w stosunku do świadczeń określonych w poz.  5, 7, 8, 12, 13 i 14 



 

 

Świadczenia dodatkowe: 

1. ZWROT KOSZTÓW LECZENIA; suma ubezpieczenia 3 000 zł 

 

2. ŚWIADCZENIE W PRZYPADKU ŚMIERCI PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO W WYNIKU 

NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU; suma ubezpieczenia 1 000 zł 

 

3. ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU WYSTĄPIENIA POWAŻNEGO ZACHOROWANIA; 

suma ubezpieczenia 5 000 zł 

Jednostki chorobowe objęte ubezpieczeniem: 

a. Choroba Creutzfeldta Jakoba 

b. HIV 

c. Niewydolność nerek 

d. Oponiak 

e. Udar mózgu 

f. Utrata wzroku 

g. Utrata słuchu 

h. Cukrzyca typu 1 

i. Bąblowica 

j. Wścieklizna 

k. Neuroborelioza 

l. Toczeń 

m. Choroba Leśniowskiego Crohna 

n. Pocovidowy zespół PIMS-TS. 

 

WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI 

PZU nie ponosi odpowiedzialności za:  

1)  nawykowe (nawrotowe) zwichnięcia stawów ubezpieczonego;  

2)  patologiczne, marszowe złamania kości ubezpieczonego. 

Pozostałe wyłączenia odpowiedzialności ujęte są w paragrafie 27 OWU. 

 

 

 

 

 



 


