
 
 

OFERTA PZU 
 

Studenci Politechniki Gdańskiej 
Ubezpieczenie NNW studentów na rok 20120/2021 

OWU zgodnie z Uchwałą PZU SA UZ/423/2016 z dnia 24.10.2016  
oraz uchwałą nr UZ/93/2017 z dnia 7.04.2017r.oraz z uchwałą  z dnia 6 lipca 2018 r.nr UZ/215/2018  

 
NNW działa w każdym miejscu: na uczelni w czasie zajęć, praktyk czy w czasie pracy, poza uczelnią  

w czasie wolnym w czasie letnich i zimowych wyjazdów rekreacyjnych czy weekendowych 
wypadów ze znajomymi za miasto – polisa NNW chroni na całym świecie przez 24 godziny na dobę. 

 
Niezależnie co lubisz robić czy uwielbiasz spływy kajakowe czy lubisz wycieczki rowerowe czy  

może pasjonujesz się wspinaczą górską lub jazdą konną – nie musisz z tych przyjemności 
rezygnować w obawie  

o finansowe skutki kontuzji czy urazów nawet podczas wyczynowego uprawiania sportowców. 
Polisa NNW chroni twoje zdrowie i życie. 

 
 

ŚWIADCZENIA PODSTAWOWE  
Śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku, 

zawału serca, krwotoku śródczaszkowego, popełnienia 
samobójstwa, ataku epilepsji, sepsy 

100% SU 

Trwały uszczerbek na zdrowiu 

Do 100% SU 
% uszczerbku= % SU np.: 

1%uszczerbku= 1% SU 
10% uszczerbku = 10% SU 

100 % uszczerbku= 100 % SU 

Trwałe uszkodzenie ciała Świadczenia zgodnie z tabelą; max do 100% SU 

Koszty nabycia przedmiotów ortopedycznych i koszty 
przeszkolenia zawodowego Do 25% SU 

Świadczenia typu assistance na terytorium RP 

Pomoc medyczna; pomoc rehabilitacyjna  
i pielęgnacyjna; pomoc psychologa; lekcje prywatne; 

dodatkowo infolinia medyczna  
i telefoniczna konsultacja ze specjalistą  

 
1 wariant 

Suma Ubezpieczenia 15.000 zł  
składka 32zł 

- Koszty leczenia (refundacja) do limitu 4 100zł 
Dodatkowe świadczenia:  

- Jednorazowe świadczenie w przypadku zgonu ubezpieczonego spowodowanego nowotworem złośliwym - 
1.000zł 

- Jednorazowe świadczenie w przypadku zgonu studenta w wieku do 25 lat z powodu wrodzonej wady serca - 
1.000zł 

- Jednorazowe świadczenie w przypadku śmierci przedstawiciela ustawowego - 1.000zł 
- Jednorazowe świadczenie w przypadku amputacji kończyny lub części kończyny spowodowanej nowotworem 

złośliwym u studenta w wieku do 25 lat - 1.000zł 
- Jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia sepsy – 2.000zł 

 
 

2 wariant 
Suma Ubezpieczenia 25.000 zł  

składka 53zł 
- Koszty leczenia (refundacja) do limitu 7 000zł 

Dodatkowe świadczenia j.w. 
 

3 wariant 
Suma Ubezpieczenia 15.000 zł  

OC w życiu prywatnym 
składka 49.50zł 

- Koszty leczenia (refundacja) do limitu 4 100zł 
Dodatkowe świadczenia j.w. 

 
W przypadku pytań lub zainteresowania ofertą proszę o kontakt  z agentem: 

Agent PZU SA Hanna Sławińska 
tel. 608 209 161 

e-mail: hslawinska@agentpzu.pl 


