
Szanowni Państwo,

Grupa Kapitałowa WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. 
(w skład której wchodzi EKU) wraz z PZU S.A. mają 
przyjemność przedstawić Państwu ofertę grupowego 
ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, 
kierowaną do dzieci/wnuków, które w momencie 
przystąpienia do ubezpieczenia nie ukończyły 25 roku 
życia.
Niniejsza propozycja, zapewnia kompleksową ochronę 
ubezpieczeniową, stanowiącą alternatywę lub dodatek 
do standardowych ubezpieczeń szkolnych NNW 
dzieci/wnuków. Partnerem w naszej ofercie jest Forum 
Grup Zawodowych. 

Ubezpieczenie obowiązuje na terenie całego świata, przez całą dobę, 365 dni w roku, w trakcie zajęć szkolnych, w czasie 
wolnym, na wakacjach i na feriach.

* - suma wypłat (za świadczenie podstawowe oraz dodatkowe zgodnie z OWU).

sumy ubezpieczenia

Lp. Rodzaj świadczenia WARIANT A WARIANT B WARIANT C WARIANT D WARIANT E

1 .
śmierć w wyniku nieszczęśliwego 
wypadku (nw) 25 000 zł 60 000 zł 80 000 zł 100 000 zł 150 000 zł

2.

3.

4 .
zwrot kosztów przeszkolenia 
zawodowego osób 
niepełnosprawnych 

3 750 zł 9 000 zł 10 000 zł 10 000 zł 10 000 zł

5. świadczenie za leczenie uciążliwe 250 zł 600 zł 800 zł 1 000 zł 1 000 zł

6. dieta szpitalna 50 zł 100 zł 150 zł 200 zł 300 zł

7 .
zwrot kosztów leczenia w tym 
rehabilitacji

3 000 zł 7 000 zł 10 000 zł 10 000 zł 10 000 zł

8 .
naprawa lub zakup przedmiotów 
ortopedycznych

brak świadczenia brak świadczenia 1 000 zł 2 000 zł 2 000 zł

9 .

10 .

11 . ryczałt za operację brak świadczenia brak świadczenia brak świadczenia 3 000 zł 5 000 zł

12. poważne zachorowania brak świadczenia brak świadczenia brak świadczenia
10 000 zł lub wynikający 

z oferty
10 000 zł lub wynikający 

z oferty

13.
usługi powypadkowe typu Assistance 
na terytorium RP

zgodnie z OWU zgodnie z OWU zgodnie z OWU zgodnie z OWU zgodnie z OWU

Składka miesięczna za osobę 4,90 zł 9,90 zł 14,90 zł 19,90 zł 24,90 zł

świadczenie z tytułu trwałego 
uszczerbku 

100 % - 25 000 zł
1% - 250 zł

100 % - 60 000 zł
    1 % - 600 zł

100 % - 80 000 zł
    1 % - 800 zł

100 % - 100 000 zł
    1 % - 1000 zł

100 % - 150 000 zł
     1 % - 1 500 zł

zwrot kosztów nabycia przedmiotów 
ortopedycznych

3 750 zł 9 000 zł 10 000 zł 10 000 zł 10 000 zł

śmierć w wyniku nw komunikacyjnego 25 000 zł* 60 000 zł* 130 000 zł* 150 000 zł* 200 000 zł*

śmierć w wyniku nw w pracy/szkole 25 000 zł* 60 000 zł* 130 000 zł* 150 000 zł* 200 000 zł*

Ubezpieczenie NNW jest doskonałym dodatkiem lub zamiennikiem do ubezpieczenia szkolnego. Jeżeli dziecko 
ubezpieczone zarówno w niniejszym ubezpieczeniu NNW jak i w ubezpieczeniu szkolnym NNW ulegnie                
wypadkowi, kwoty wypłaty świadczeń z obu programów ubezpieczenia zsumują się.

UBEZPIECZENIE NNW DZIECI/WNUKÓW



TRWAŁY USZCZERBEK NA ZDROWIU

Trwałe, nie rokujące poprawy uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia ubezpieczonego, spowodowane wypadkiem                
ubezpieczeniowym zgodnie z Wariantem 1. OWU – tj. w takim procencie sumy ubezpieczenia, w jakim ubezpieczony doznał 
trwałego uszczerbku na zdrowiu, maksymalnie jednak do wysokości sumy ubezpieczenia ustalonej w umowie ubezpieczenia.

ZWROT KOSZTÓW NABYCIA PRZEDMIOTÓW ORTOPEDYCZNYCH I ŚRODKÓW POMOCNICZYCH
 
Jeżeli w następstwie: 
1) nieszczęśliwego wypadku; 
2) obrażeń ciała powstałych wskutek ataku epilepsji albo omdlenia z przyczyny innej niż choroba przewlekła;
3) zawału serca, krwotoku śródczaszkowego; 
ubezpieczony poniósł koszty nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, PZU SA zwraca te koszty do 
wysokości określonej w tabeli pod warunkiem, że konieczność nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków                        
pomocniczych powstała nie później niż w okresie 24 miesięcy liczonych od dnia zajścia ww. wypadku ubezpieczeniowego. 
Zwrot kosztów następuje na podstawie rachunków i dowodów ich zapłaty do wysokości rzeczywistych kosztów, maksymalnie 
jednak do wysokości limitu ustalonego na te koszty. 
Zwrot kosztów poniesionych poza granicami RP następuje na terytorium RP w złotych polskich według średniego kursu NBP 
obowiązującego w dniu ustalania odszkodowania.

ZWROT KOSZTÓW PRZESZKOLENIA ZAWODOWEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA TERYTORIUM RP
 
Jeżeli w następstwie: 
1) nieszczęśliwego wypadku; 
2) obrażeń ciała powstałych wskutek ataku epilepsji albo omdlenia z przyczyny innej niż choroba przewlekła;
3) zawału serca, krwotoku śródczaszkowego; 
ubezpieczony poniósł koszty przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych na terytorium RP, PZU SA zwraca te 
koszty do wysokości określonej w tabeli pod warunkiem, że konieczność przeszkolenia zawodowego ubezpieczonego 
powstała nie później niż w okresie 24 miesięcy liczonych od dnia zajścia ww. wypadku ubezpieczeniowego. 
Zwrot kosztów następuje na podstawie rachunków i dowodów ich zapłaty do wysokości rzeczywistych kosztów, maksymalnie 
jednak do wysokości limitu ustalonego na te koszty.

ŚWIADCZENIE ZA LECZENIE UCIĄŻLIWE 

Związane z wypadkiem ubezpieczeniowym leczenie ubezpieczonego, z którym to leczeniem wiązała się konieczność przepro-
wadzenia operacji lub hospitalizacji trwającej minimum 5 dni.
Jeżeli w następstwie: 
1) nieszczęśliwego wypadku; 
2) obrażeń ciała powstałych wskutek ataku epilepsji albo omdlenia z przyczyny innej niż choroba przewlekła;
3) zawału serca, krwotoku śródczaszkowego;
1. Ubezpieczony był leczony i leczenie to było leczeniem uciążliwym, a nie stwierdzono trwałego uszczerbku na zdrowiu, PZU 
SA wypłaca świadczenie w wysokości określonej w tabeli.
2. Ubezpieczonemu przysługuje tylko jedno świadczenie za leczenie uciążliwe z tytułu zajścia jednego wypadku                       
ubezpieczeniowego.



ZWROT KOSZTÓW LECZENIA

Koszty leczenia, w tym rehabilitacji, podlegają zwrotowi, jeżeli zostały spełnione łącznie następujące warunki: 
1) poniesione zostały w związku z leczeniem następstw: 
a) nieszczęśliwego wypadku, obrażeń ciała powstałych wskutek ataku epilepsji albo omdlenia z przyczyny innej niż choroba 
przewlekła, zawału serca, krwotoku śródczaszkowego.
2) były uzasadnione z medycznego punktu widzenia; 
3) konieczność poniesienia kosztów leczenia powstała nie później niż w okresie 24 miesięcy liczonych od dnia zajścia zdarzeń, 
o których mowa w pkt 1;
4) w przypadku rehabilitacji – jeżeli konieczność jej przeprowadzenia zaistniała nie później niż w okresie 6 miesięcy liczonych 
od dnia zajścia zdarzenia.
Zwrot powyższych kosztów następuje na podstawie rachunków i dowodów ich zapłaty do wysokości rzeczywistych kosztów, 
maksymalnie jednak do wysokości limitu ustalonego w tabeli na jeden wypadek ubezpieczeniowy. 
 W ramach limitu pokrywane są także koszty:
1) zakwaterowania ubezpieczonego w okresie rehabilitacji w miejscowości, w której przeprowadzana jest rehabilitacja, jeżeli 
ta placówka rehabilitacyjna zlokalizowana jest co najmniej 100 km od miejsca zamieszkania ubezpieczonego – do wysokości 
150 zł za dobę i maksymalnie za 10 dób; 
2) zakwaterowania osoby bliskiej ubezpieczonego, w przypadku hospitalizacji ubezpieczonego po wypadku                           
ubezpieczeniowym w szpitalu zlokalizowanym co najmniej 100 km od miejsca zamieszkania ubezpieczonego – do wysokości 
150 zł za dobę i maksymalnie za 10 dób. 
Zwrot kosztów leczenia poniesionych poza granicami RP następuje na terytorium RP w złotych polskich według średniego 
kursu NBP obowiązującego w dniu ustalania odszkodowania.
ZWROT KOSZTÓW NAPRAWY USZKODZONYCH LUB ZAKUPU ZNISZCZONYCH PRZEDMIOTÓW ORTOPEDYCZNYCH 
I ŚRODKÓW POMOCNICZYCH

Jeżeli w związku z wystąpieniem:
1) nieszczęśliwego wypadku, obrażeń ciała powstałych wskutek ataku epilepsji albo omdlenia z przyczyny innej niż choroba 
przewlekła; 
2) zawału serca, krwotoku śródczaszkowego, 
uszkodzeniu lub zniszczeniu ulegną używane przez ubezpieczonego przedmioty ortopedyczne lub środki pomocnicze, PZU 
SA pokrywa koszty naprawy albo zakupu tych przedmiotów lub środków, pod warunkiem, że konieczność naprawy           
uszkodzonych lub zakupu zniszczonych przedmiotów ortopedycznych lub środków pomocniczych powstała nie później niż  
w okresie 24 miesięcy liczonych od dnia zajścia ww. wypadku ubezpieczeniowego.

ŚWIADCZENIE RYCZAŁTOWE ZA OPERACJĘ 

Jeżeli w następstwie: 
1) nieszczęśliwego wypadku, obrażeń ciała powstałych wskutek ataku epilepsji albo omdlenia z przyczyny innej niż choroba 
przewlekła; 
2) zawału serca, krwotoku śródczaszkowego, 
konieczne było przeprowadzenie operacji innej niż operacja plastyczna, ubezpieczonemu przysługuje jednorazowe        
świadczenie w wysokości określonej w tabeli. 
Świadczenie przysługuje, jeżeli konieczność przeprowadzenia operacji, o której mowa powyżej, powstała nie później niż          
w okresie 24 miesięcy liczonych od dnia zajścia wypadku ubezpieczeniowego. 
Ubezpieczonemu przysługuje tylko jedno świadczenie z tytułu zajścia jednego wypadku ubezpieczeniowego, bez względu na 
to ile operacji zostało przeprowadzonych.

DIETA SZPITALNA

 Dieta szpitalna wypłacana jest za każdy dzień hospitalizacji w następstwie: 
1) nieszczęśliwego wypadku, obrażeń ciała powstałych wskutek ataku epilepsji albo omdlenia z przyczyny innej niż choroba 
przewlekła, zawału serca i krwotoku śródczaszkowego, poważnego zachorowania; przy czym przysługuje maksymalnie przez 
okres 100 dni z tytułu każdego ww. zdarzenia.
Dieta szpitalna wypłacana jest powyżej 1 dnia hospitalizacji ubezpieczonego.
Dieta szpitalna wypłacana jest w wysokości ustalonej w tabeli.
Dieta szpitalna wypłacana jest na podstawie wystawionej przez szpital karty informacyjnej potwierdzającej hospitalizację 
ubezpieczonego. 
Dieta szpitalna przysługuje, jeżeli konieczność hospitalizacji powstała nie później niż w okresie 24 miesięcy liczonych od dnia 
zajścia wypadku ubezpieczeniowego.



ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU ŚMIERCI W NASTĘPSTWIE WYPADKU PRZY PRACY/NA TERENIE SZKOŁY 

Jeżeli w następstwie wypadku przy pracy lub pobytu na terenie placówki szkolnej w ramach zajęć lekcyjnych lub                        
pozalekcyjnych nastąpi śmierć ubezpieczonego, PZU SA wypłaca świadczenie z tego tytułu w wysokości ustalonej w tabeli. 
Świadczenie przysługuje, jeżeli śmierć nastąpiła nie później niż w okresie 24 miesięcy liczonych od dnia zajścia wypadku przy 
pracy lub na terenie placówki szkolnej.

PROGRAM UBEZPIECZENIA NNW DZIECI/WNUKÓW CHRONI JE RÓWNIEŻ W TRAKCIE REKREACYJNEGO UPRAWIANIA 
SPORTU

Jest to forma aktywności fizycznej, której celem jest wypoczynek lub odnowa sił psychofizycznych, wykonywana w czasie wolnym od 
obowiązków zawodowych lub szkolnych; obejmuje również udział w zajęciach sportowych organizowanych przez pracodawcę 
podczas wyjazdów integracyjno-szkoleniowych; w przypadku umowy ubezpieczenia NNW ogólne rekreacyjne uprawianie sportu 
nie obejmuje wyczynowego uprawiania sportów, uprawiania sportów w klubach i sekcjach sportowych oraz uprawiania sportów 
wysokiego ryzyka.

Wszelkie pytania oraz wątpliwości związane 
z niniejszą propozycją prosimy kierować do 
Forum Grup Zawodowych:

telefon kontaktowy: (22) 696 96 86
e-mail: biuro@sfgz.pl

i agencji Netins Insurance Sp. z o.o.
telefon kontaktowy: (22) 622 12 01
e-mail: biuro@netins.pl

Wszelkie dodatkowe informacje pod adresem
www.sfgz.pl

Postanowienia końcowe:
- Pozostałe warunki, o ile nie zostały wyraźnie zmienione w niniejszej propozycji ubezpieczenia są zgodne z OWU. 
- Okres ubezpieczenia najwcześniej od następnego dnia od akceptacji oferty i złożenia wniosku.
- Podstawa prawna: Ogólne Warunki Ubezpieczenia PZU NNW ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń 
Spółki Akcyjnej nr uz/423/2016 z dnia 24 października 2016 r.
- Niniejsza ulotka nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.

ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU WYSTĄPIENIA POWAŻNEGO ZACHOROWANIA 

W przypadku wystąpienia poważnego zachorowania, PZU SA wypłaca świadczenie z tego tytułu w wysokości ustalonej               
w tabeli dostępnej na stronie www.wojskoweubezpieczenia.pl

Poważne zachorowanie – wystąpienie u ubezpieczonego następującej choroby: 
a) udaru 
b) niewydolności nerek 
c) oponiaka 
d) utraty wzroku spowodowanej chorobą 
e) ciężkiego oparzenia
f) nowotworu złośliwego
g) przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B lub C
h) utraty kończyn
i) utraty słuchu
j) utraty wzroku
k) zakażenia HIV w wyniku transfuzji krwi

KONTAKT JAK ZGŁOSIĆ SZKODĘ?

ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU ŚMIERCI W NASTĘPSTWIE WYPADKU KOMUNIKACYJNEGO
 
Jeżeli w następstwie wypadku komunikacyjnego nastąpi śmierć ubezpieczonego, PZU SA wypłaca świadczenie z tego tytułu 
w wysokości ustalonej w tabeli. Świadczenie przysługuje, jeżeli śmierć nastąpiła nie później niż w okresie 24 miesięcy liczonych 
od dnia zajścia wypadku komunikacyjnego. 

ON-LINE 
na stronie https://www.pzu.pl/szkody-i-roszczenia/

TELEFONICZNIE - 801 102 102 lub (22) 566 55 55

OSOBIŚCIE W ODDZIALE PZU SA

WWW


