
Nieszczęśliwy wypadek może się zdarzyć zawsze i wszędzie, także w szkole. Poszkodowanym może 
być uczeń, pracownik placówki, ale także osoba trzecia. Dlatego przygotowaliśmy specjalny program 
ubezpieczeniowy dla placówek oświatowo-wychowawczych – PZU Edukacja.

Bezpieczna szkoła

Z pozdrowieniami
Zespół  PZU 

PZU SA
al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa 

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, KRS: 9831, NIP: 526-025-10-49, 
wysokość kapitału zakładowego: 86 352 300 zł, kapitał wpłacony w całości.

Ta wiadomość wraz z załącznikami jest przeznaczona dla określonego adresata. Może ona zawierać poufne informacje, które są chronione 
prawem.  Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą tej wiadomości, proszę zawiadomić e-mailowo o tym nadawcę. Następnie proszę skasować 
otrzymaną wiadomość. Kopiowanie lub ujawnianie treści wiadomości jest zabronione – może być uznane za naruszenie prawa. Wszelkie 
opinie i poglądy, które znajdują  się w tej wiadomości, mogą nie być zgodne ze stanowiskiem PZU. Nadawca nie odpowiada za błędy lub luki  
w tej wiadomości, które mogą powstać  w wyniku jej przesyłania.

Ubezpieczenie
najwyższej klasy

NNW na każdy wypadek
 
Dzięki ubezpieczeniu NNW na naszą  
pomoc mogą liczyć zarówno uczniowie,  
jak i pracownicy placówki.

NNW PZU Edukacja to ochrona:

bez żadnych ograniczeń wiekowych dla pracowników placówek oświatowo -wychowawczych,

bez względu na miejsce – ubezpieczenie działa w Polsce i poza jej granicami (z wyjątkiem usług 
assistance),

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

od ryzyk związanych z uprawianiem wszystkich dyscyplin sportowych na zajęciach szkolnych 
i dodatkowych.

Ubezpieczenie NNW obejmuje:

trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany m.in. zawałem serca, atakiem epilepsji  
czy nieszczęśliwym wypadkiem (np. złamaniem, wstrząśnieniem mózgu lub porażeniem prądem),

śmierć ubezpieczonego spowodowaną nieszczęśliwym wypadkiem, zawałem serca, 
krwotokiem śródczaszkowym, atakiem epilepsji, sepsą.

W ubezpieczeniu NNW jest dostępnych wiele dodatkowych świadczeń, np. za każdy dzień pobytu 
w szpitalu spowodowany chorobą – w tym także COVID-19.

Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną:

za szkody wyrządzone osobom trzecim związane z posiadaniem mienia placówki 
(ruchomości i nieruchomości),

za szkody spowodowane zaniedbaniem organizacyjnym związanym z prowadzeniem 
działalności,

za szkody na osobie – np. spowodowane zatruciem pokarmowym związanym z prowadzeniem 
przez placówkę stołówki szkolnej,

za szkody wyrządzone przez osoby, które są zatrudnione w placówce (np. nauczycieli, 
wychowawców, pracowników administracyjnych).

Dodatkowo ubezpieczenie OC możemy rozszerzyć także o odpowiedzialność za rzeczy przechowywane 
w szatni.

Ochrona majątku szkoły
Polecamy także ubezpieczenie PZU Doradca, które zapewnia pomoc w takich sytuacjach
jak np. pożar, kradzież z włamaniem, zalanie czy stłuczenie szyby.

Więcej informację znajdą Państwo w załączonej przykładowej propozycji ubezpieczenia PZU Edukacja.  
Naszą ofertę dostosujemy do Państwa potrzeb.  
 
Zapraszamy do kontaktu

OC dobre na wszystko
 
Nasze ubezpieczenie obejmuje 
odpowiedzialność cywilną za szkody 
wyrządzone osobom trzecim, w tym także 
uczniom, którzy znajdują się pod opieką 
szkoły i kadry nauczycielskiej.
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