
Jedno 
ubezpieczenie, 
pełna ochrona

NNW PZU EDUKACJA
to prestiżowe ubezpieczenie o najszerszym zakresie ochrony i największych kwotach wypłacanych   
świadczeń, dopasowane zakresem do potrzeb naszych klientów.

MATERIAŁMARKETINGOWY
801 102 102 pzu.pl
Opłata zgodna z taryfą operatora

Zakładem ubezpieczeń jest PZU SA. Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje
o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności, znajdziesz w aktualnych ogólnych warunkach ubezpieczenia NNW PZU Edukacja
dostępnych na pzu.pl, w naszych oddziałach lub u naszych agentów.

Masz pytania? Zachęcam do kontaktu.

Aleksandra  Syrewicz–Darcz
tel.: 506 666 570

e-mail: asyrewicz@insserv.pl
obsługa ubezpieczenia :  INS SERVICE sp. z o.o. regon  383133365

Ubezpieczenie obejmuje m.in.:

złamania, skręcenia, zwichnięcia, porażenie prądem lub
piorunem, oparzenia, odmrożenia, wstrząśnienie lub
podejrzenia wstrząśnienia mózgu, pogryzienia,
ukąszenia, zatrucia gazami i produktami chemicznymi,

Aż 26 ciężkich chorób, m.in. cukrzycę typu 1,
neuroboreliozę, wściekliznę, sepsę, a także
wystąpienie pocovidowego zespołu PIMS-TS,

trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany
m.in. poważnym uszkodzeniem ciała,

zwrot kosztów: zakupu ortez, szyn, gorsetów, aparatów
słuchowych. Wysokie kwoty świadczeń na leczenie 
stomatologiczne zębów stałych,

usługi assistance: pomoc medyczną, rehabilitacyjną
i pielęgniarską, pomoc psychologa (nawet do 2000 zł),
korepetycje (nawet do 1200 zł), infolinię medyczną,

wypadki komunikacyjne na wodzie i w powietrzu,
a także wypadki spowodowane uprawianiem sportów
(rekreacyjnie, wyczynowo – także tych wysokiego
ryzyka !

Jak kupić ubezpieczenie ? 

Możesz to zrobić, kliknij w poniższy link. Znajdziesz 
w nim informacje o ubezpieczeniu

LINK:  link wygenerowany będzie po zaakceptowaniu oferty

Jeśli zdecydujesz się na ubezpieczenie, uzupełnij dane
na formularzu zgłoszenia.

Gdy opłacisz składkę, certyfikat/polisa zostaną automatycznie 
przesłane na adres mailowy, który wskażesz w formularzu.

bez względu na miejsce – ubezpieczenie działa na 
całym świecie (z wyjątkiem usług assistance, które
zapewniamy na terenie Polski),

działa w szkole, w domu, na wakacjach, na 
obozie sportowym

bez względu na czas – ochrona 24 godziny na
dobę przez cały okres ubezpieczenia.

W NNW PZU Edukacja ubezpieczamy:

• dzieci od dnia narodzin, niezależnie od tego, czy są 
w żłobkach, przedszkolach czy klubach dziecięcych,  

• uczniów szkół podstawowych i średnich, 
• studentów do 25 roku życia

mailto:asyrewicz@insserv.pl


• guzy śródczaszkowe

• HIV, 

• inwazyjna choroba pneumokokowa

(IChP), 

• pocovidowy zespół PIMS-TS, 

• cukrzyca typu 1, 

• choroba Creutzfeldta- Jakoba, 

• choroba Leśniowskiego- Crohna, 

• oponiak, 

• udar mózgu, 

• bąblowica, 

• wścieklizna, 

• neurobolerioza

• nowotwór złośliwy z białaczkami i chłoniakami, 
• paraliż, 
• niewydolność nerek, 
• niewydolność wątroby, 
• niewydolność serca, 
• transplantacja głównych organów, 
• poliomyelitis
• utrata słuchu, 
• utrata wzroku, 
• anemia aplastyczna, 
• choroby autoimmunologiczne, 
• zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych,
•toczeń, 

•toksoplazmoza 

Poważne zachorowania ubezpieczonego – 26 chorób: 

• pomoc medyczna - konsultacja z lekarzem, wizyta pielęgniarki, transport medyczny – do 2 000 zł na każdy wypadek

• rehabilitacja – do 500 zł na każdy wypadek, 

• dostarczenie do miejsca pobytu ubezpieczonego drobnego sprzętu rehabilitacyjnego lub medycznego  – do 300 zł 

na każdy wypadek

• dostarczenie do miejsca pobytu ubezpieczonego leków przepisanych przez lekarza  - do 300 zł na każdy wypadek

• domowa opieka pielęgniarską po hospitalizacji – do 1000 zł na każdy wypadek

• pomoc psychologa - do kwoty 2 000 zł na każdy wypadek 

• korepetycje - przy nieobecności w szkole minimum 5 dni - do kwoty 1 200 zł na każdy wypadek

Assistance powypadkowe:


