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OFERTA PZU 

 
Studenci Politechniki Gdańskiej 

Ubezpieczenie NNW studentów na rok 2019/2020 
OWU zgodnie z Uchwałą PZU SA UZ/423/2016 z dnia 24.10.2016 oraz Uchwałą PZU SA 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 sportów.  

Polisa NNW chroni twoje zdrowie i życie. 
 
 

ŚWIADCZENIA PODSTAWOWE (w każdej z opcji Wariantu II) 
Śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku, 

zawału serca, krwotoku śródczaszkowego,                     
ataku epilepsji, sepsy 

100% SU 

Śmierć ubezpieczonego na terenie Uczelni (dodatkowo 
poza świadczeniem za śmierć ubezpieczonego w 

następstwie nieszczęśliwego wypadku) 
100% SU 

Koszty nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków 
stałych, odbudowy stomatologicznej zębów stałych 

oraz przeszkolenia zawodowego 
Do 25% SU (do 200zł za każdy ząb) 

Zdiagnozowanie sepsy  1000 zł 

Trwały uszczerbek na zdrowiu 
spowodowany zawałem serca, krwotokiem 

śródczaszkowym lub poważnym uszkodzeniem ciała; 
wysokość świadczenia ustalana na podstawie 

orzeczenia lub opinii lekarskiej stanowi taki procent 
sumy ubezpieczenia, w jakim ubezpieczony doznał 

trwałego uszczerbku 

Do 100% SU 
 

Trwałe uszkodzenie ciała 
Świadczenia odpowiadające procentowi SU zgodnie z 

tabelą zamieszczoną w OWU – tabela nr 4 

Świadczenia typu assistance na terytorium RP 
Pomoc medyczna; szeroka pomoc rehabilitacyjna i 

pielęgnacyjna; pomoc psychologa; dodatkowo infolinia 
medyczna i telefoniczna konsultacja ze specjalistą  

 
 

1 Opcja 
NNW – Wariant II - Suma Ubezpieczenia 10.000 zł  

składka 22zł 
- Koszty leczenia (refundacja) do limitu 3 000zł 

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 – 1.000zł 
 
 
 



 
 
 

2 Opcja   
NNW = 1 Opcja  

 

+ OC w życiu prywatnym SU 15 000zł 
składka 39.50zł 

 
 

3 Opcja 
NNW – Wariant II - Suma Ubezpieczenia 13.000 zł  

składka 40zł 
- Koszty leczenia (refundacja) do limitu 3 000zł 

- Dieta szpitalna w wyniku NNW w wysokości 40zł za dzień 
Dodatkowe świadczenia: wszystkie jak powyżej w 1 Opcji  

 
4 Opcja 

NNW = 3 Opcja  
 

+ OC w życiu prywatnym SU 15 000zł 
składka 57,50zł 

 
 

5 Opcja 
NNW – Wariant II - Suma Ubezpieczenia 25.000 zł  

składka 54zł 
- Koszty leczenia (refundacja) do limitu 7 600zł 

Dodatkowe świadczenia: wszystkie jak powyżej w 1 Opcji  
 
 

6 Opcja 
NNW = 5 Opcja  

 

+ OC w życiu prywatnym SU 15 000zł 
 składka 71.50zł 

 
 

Uproszczone procedury likwidacji 
- minimum formalności 

-szybka wypłata świadczenia 
- w przypadku zgłoszenia szkody – dostępność informacji o aktualnym statusie załatwienia sprawy 24 godziny na dobę, 7 
dni w tygodniu z dowolnego miejsca na świecie, poprzez kontakt z Infolinią PZU nr 801 102 102 lub uzyskanie dostępu 

do Internetowego Statusu Szkody 
- bez konieczności osobistej wizyty w Oddziale 

 
Elastyczność 

Istnieje możliwość doboru wariantu ubezpieczenia, sumy ubezpieczenia oraz świadczeń dodatkowych indywidualnie dla 
każdego Studenta w zależności od jego potrzeb. 

 
Ogólne Warunki Ubezpieczenia  

są dostępne pod adresem: 
www.pzu.pl  

 
 

Państwa obsługę zapewnia 
Agent PZU SA Hanna Sławińska 
Tel. 608 209 161 
e-mai: hslawinska@agentpzu.pl 


