
Ubezpieczenie Studentów AWF Poznań 

Zgłaszanie szkód: 801 102 102 lub www.pzu.pl 

Polisy AWF PZU 2016/2017. Czas trwania polisy 01.10.2016- 30.09.2017 

 NNW  suma ubezpieczenia 22 000 (składka 64 zł) JPB Nr 12430217 

 NNW suma ubezpieczenia 34 000 (składka 99 zł)  JPB Nr 12430214 

 OC praktykanta: instruktora, trenera, nauczyciela, opiekuna w czasie 

praktyk. Suma ubezpieczenia 20 000 (składka 35 zł) JPB Nr 12430218 

 OC rehabilitanta, dietetyka, neurobiologa w czasie praktyk  (Świat bez 

USA i Kanady) Suma ubezpieczenia 100 000 (składka 80 zł)  JPB Nr 

12430216 

 OC rehabilitanta, dietetyka, neurobiologa w czasie praktyk  (RP). Suma 

ubezpieczenia 100 000  (składka 44 zł)  JPB Nr 12430215 

 OC w życiu prywatnym rozszerzone o mienie wynajmowane oraz 

rozszerzone o teren całego świata z wyłączeniem USA i Kanady. Suma 

ubezpieczenia 10 000 (składka 24 zł)  JPB Nr 12430213 

 

PRZEDMIOT/ ZAKRES UBEZPIECZEŃ:  

NNW- Następstwo Nieszczęśliwych Wypadków (wszystkie cztery warianty 1 i 

2 dla studentów I roku oraz kolejnych lat) – podstawa prawna: ogólne warunki 

ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w szkołach 

i innych zakładach ustalone uchwałą UZ/102/2013 z dnia 29 marca 2013 r. 

Przedmiot ubezpieczenia to następstwa: 

 nieszczęśliwego wypadku 

 zawału serca 

 krwotoku śródczaszkowego 

 obrażeń ciała, których zaistnienie spowodowane zostało atakiem epilepsji albo 
omdleniem o nieustalonej przyczynie 

oraz 

 śmierć ubezpieczonego spowodowana sepsą 

 śmierć przedstawiciela ustawowego lub osoby, która ma na utrzymaniu ucznia lub 
studenta spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem 



Ochroną objęte są zdarzenia, którym ubezpieczony uległ bez względu na to, gdzie w danym 

momencie przebywał (w kraju czy za granicą) i o której godzinie doszło do wypadku (ochrona 24 

h na dobę), tj. m.in. w czasie nauki/prowadzenia zajęć, w drodze do lub ze szkoły, a także w 

czasie różnych zajęć pozalekcyjnych, w tym także podczas uprawiania sportu (i wyczynowo, i 

rekreacyjnie) oraz w życiu prywatnym.  Ubezpieczenie obejmuje również wypadki powstałe 

podczas kolonii, obozów i „zielonych szkół”, a także „działa” podczas ferii, wakacji i dni 

świątecznych itp. 

NNW- Następstwo Nieszczęśliwych Wypadków (wszystkie warianty): 

Śmierć 
ubezpieczonego 
 
 
 
 
 
 
 
 
Śmierć 
ubezpieczonego 
w następstwie 
nieszczęśliwego 
wypadku 
na terenie placówki 
 
 

w następstwie: 

 nieszczęśliwego wypadku 

 zawału serca 

 krwotoku śródczaszkowego 

 ataku epilepsji 
 sepsy 

 
 świadczenie wypłacane dodatkowo poza  świadczeniem za śmierć 

ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku 

100% sumy ubezpieczenia 
 

 

 

100% sumy ubezpieczenia 

Koszty nabycia 
przedmiotów 
ortopedycznych 
i koszty przeszkolenia 
zawodowego 
 
 
Zdiagnozowanie 
sepsy 
 
 
 
 

 koszty nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz koszty 
odbudowy stomatologicznej zębów stałych (do 200 zł za każdy ząb) (teren: kraj 
i zagranica)  
 koszty przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych (teren: kraj) 

 

 świadczenie z tytułu zachorowania na sepsę 

Do 25% sumy 
ubezpieczenia (na każde  
z tych świadczeń) 
 
 
 
jednorazowe świadczenie 
w wysokości 1 000 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% sumy 

ubezpieczenia 

 

 

 całkowita utrata wzroku w obu oczach 

 całkowita utrata mowy 

 porażenie lub niedowład co najmniej dwóch kończyn poniżej 3 stopnia w skali 

Lovette’a 

 śpiączka trwająca dłużej niż 30 dni 

100% sumy ubezpieczenia 

  całkowita utrata kończyny górnej w obrębie barku lub ramienia 80% sumy ubezpieczenia 

 

 całkowita utrata kończyny dolnej w obrębie stawu biodrowego lub kości 

udowej  

 całkowita utrata obu nerek 

75% sumy ubezpieczenia 

Trwałe uszkodzenie 
ciała 

 całkowita utrata kończyny górnej w obrębie łokcia lub przedramienia  60% sumy ubezpieczenia 



 całkowita utrata kończyny dolnej w obrębie stawu kolanowego, podudzia lub 

stawów skokowych 

 

 całkowita utrata ręki 

 całkowita utrata wzroku w jednym oku 

 całkowita utrata słuchu w obu uszach 

50% sumy ubezpieczenia 

 
 całkowita utrata stopy  

 całkowita utrata macicy 
40% sumy ubezpieczenia 

  całkowita utrata jednej nerki 35% sumy ubezpieczenia 

  całkowita utrata słuchu w jednym uchu 30% sumy ubezpieczenia 

  całkowita utrata kciuka 22% sumy ubezpieczenia 

 

 całkowita utrata jajnika lub jądra 

 całkowita utrata śledziony  

 całkowita utrata nosa 

20% sumy ubezpieczenia 

 
 całkowita utrata palucha  

 całkowita utrata małżowiny usznej 
15% sumy ubezpieczenia 

Trwałe uszkodzenie 
ciała 

 całkowita utrata palców ręki: II, III, IV, V 8% – za każdy palec 

  całkowita utrata palców stopy: II, III, IV, V 3% – za każdy palec 

 
 w przypadku utraty do 9 zębów stałych 

2% – za każdy utracony  
ząb stały 

  za wszystkie utracone zęby stałe – w przypadku utraty powyżej  

9 zębów stałych 
20% sumy ubezpieczenia 

 
 złamania w obrębie kręgosłupa – dotyczy trzonów, łuków kręgów  

(z wyłączeniem kości ogonowej) 
11% sumy ubezpieczenia  
za każdy krąg 

 
 złamania kości udowej 

 niestabilne złamania miednicy 

 zwichnięcie stawu biodrowego 

10% sumy ubezpieczenia 

 

 

 złamania kości ramiennej 

 zwichnięcie stawu barkowego 

 złamania w obrębie kości podudzia (jednej lub obu) 

7% sumy ubezpieczenia 

 

 złamania kości sklepienia i podstawy czaszki  

 zwichnięcie w obrębie stawu łokciowego 

 zwichnięcie stawu kolanowego (z wyłączeniem zwichnięcia rzepki) 

5% sumy ubezpieczenia 

 
 złamania łopatki, obojczyka, mostka  –  za każdą kość 

 stabilne złamania miednicy 
4,5% sumy ubezpieczenia 

Złamania kości lub 
zwichnięcia stawów 

 zwichnięcie w stawach skokowych 

 złamania w obrębie stopy z wyłączeniem kości palców 

 złamania rzepki 

 złamania w obrębie kości przedramienia (jednej lub obu) 

 złamania kości twarzoczaszki 

4% sumy ubezpieczenia 

  złamania kości ogonowej 3,5% sumy ubezpieczenia 

  złamania w obrębie kości ręki z wyłączeniem kości palców 3% sumy ubezpieczenia 



Podwójne świadczenie w przypadku trwałego uszczerbku na 

zdrowiu  w wysokości 50% i więcej. 

Świadczenie assistance (na terytorium RP) w ramach NNW 

 złamania w obrębie kciuka 

 zwichnięcie kciuka 

 

 złamania w obrębie kręgosłupa – dotyczy wyrostków poprzecznych, 

kolczystych kręgów – za każdy krąg 

 złamanie w obrębie palucha 

2,5% sumy ubezpieczenia 
(na każde z tych świadczeń) 

 

 złamania w obrębie kości palców ręki: II–V 

 zwichnięcia stawów w obrębie palców ręki: II–V  

 złamania w obrębie kości palców stopy: II–V 

2% sumy ubezpieczenia  
za każdy palec 

  złamanie zęba stałego, w przypadku złamania do 9 zębów stałych 
0,5% sumy ubezpieczenia 
za każdy złamany ząb stały 

 
 za wszystkie złamane zęby stałe, w przypadku złamania powyżej 9 zębów 

stałych 
5% sumy ubezpieczenia  

 
• w przypadku operacyjnego leczenia złamania lub zwichnięcia dodatkowe 

świadczenie w wysokości  
2% sumy ubezpieczenia 

 
Oparzenia lub 
odmrożenia 

 oparzenie II st.  –  powyżej 30% powierzchni ciała 

 oparzenie III st.  –  powyżej 10% powierzchni ciała 

 oparzenie dróg oddechowych leczone w szpitalu 

20% sumy ubezpieczenia 

  oparzenie III st.  –  powyżej 5% do 10% powierzchni ciała 10% sumy ubezpieczenia 

  oparzenie II st.  –  powyżej 15% do 30% powierzchni ciała 7% sumy ubezpieczenia 

Oparzenia lub 
odmrożenia 

 odmrożenie II st. albo wyższy – więcej niż jednego palca ręki lub palca stopy, 

odmrożenie nosa lub ucha 

 oparzenie II st. powyżej 1% do 15% powierzchni ciała 

 oparzenie III st. do 5% powierzchni ciała 

4% sumy ubezpieczenia 

 
 odmrożenie II st. albo wyższy – jednego palca ręki lub palca stopy 

 oparzenie II st. Do 1% powierzchni ciała 
1,5% sumy ubezpieczenia 

Wstrząśnienia lub 
podejrzenia 
wstrząśnienia mózgu 

 2 dni hospitalizacji 1% sumy ubezpieczenia 

 3 dni hospitalizacji 2% sumy ubezpieczenia 

 4 dni hospitalizacji 3% sumy ubezpieczenia 

Pogryzienia, 
pokąsania, ukąszenia 
(wymagające 
hospitalizacji) 

 pogryzienia przez psa 

 pokąsania przez inne zwierzęta 

 ukąszenia przez owady  

10% sumy ubezpieczenia 

Brak trwałego 
uszczerbku na 
zdrowiu  

 zatrucie gazami, substancjami i produktami chemicznymi, porażenie prądem, 

piorunem, które to stany wymagały hospitalizacji  
5% sumy ubezpieczenia  
lub następstwo urazów ciała 

 następstwo urazów ciała z jednego nieszczęśliwego wypadku lub zdarzenia 

objętego umową ubezpieczenia, które wymagało interwencji lekarskiej 

w placówce medycznej połączonej z dalszym leczeniem i wymagającej co 

najmniej jednej wizyty kontrolnej, a nie zostało umieszczone w Tabelach lub 

nie dające się zakwalifikować do definicji poważnego uszkodzenia ciała (nie 

dotyczy interwencji stomatologicznej). Patrz uwaga poniżej. 

1,5% sumy ubezpieczenia  

 
 
 
 
Pomoc medyczna 
 

  



 

świadczenia dodatkowe NNW: 

Zwrot kosztów leczenia 

 

poniesionych w związku z nieszczęśliwym wypadkiem lub zdarzeniem 

objętym ochroną na terytorium kraju i za granicą w ramach kosztów 

leczenia odpowiedzialność za koszty rehabilitacji poniesione w okresie 

6 miesięcy od dnia nieszczęśliwego wypadku lub zdarzenia objętego 

ochroną 

 

 

do wysokości 30%  

sumy ubezpieczenia  

   

Ryczałt 

za okres czasowej, całkowitej niezdolności do nauki i pracy pozostającej 

w związku z nieszczęśliwym wypadkiem lub zdarzeniem objętym 

ochroną 

0,06% sumy ubezpieczenia  

za jeden dzień niezdolności, za 

okres nieprzerwanego leczenia 

trwającego dłużej niż 14 dni, 

maksymalnie za okres 180 dni 

łącznie dla wszystkich wypadków 

lub zdarzeń objętych ochroną. 

 

Dieta szpitalna 

pobyt w szpitalu w związku z nieszczęśliwym wypadkiem lub zdarzeniem 

objętym ochroną, płatna od drugiego dnia pobytu maksymalnie przez 

okres 90 dni z tytułu jednego nieszczęśliwego wypadku lub zdarzenia 

objętego ochroną 

w wysokości 0,2% sumy 

ubezpieczenia za dzień pobytu  

w szpitalu  

   

Jednorazowe 
świadczenie 
 

  
 w przypadku zgonu ubezpieczonego spowodowanego nowotworem 

złośliwym 
 

 w przypadku zgonu dziecka, ucznia lub studenta w wieku do 25 lat  
z powodu wrodzonej wady serca  

 
 w przypadku amputacji kończyny lub części kończyny spowodowanej 

nowotworem złośliwym u dziecka, ucznia lub studenta do 25 roku 
życia 

 
 
 
w wysokości 1 000 zł  
(na każde świadczenie) 

 

   

 wizyta lekarza w miejscu pobytu ubezpieczonego 

 wizyta ubezpieczonego u lekarza w placówce medycznej 

 transport medyczny 

 wizyta pielęgniarki w miejscu pobytu ubezpieczonego 

 transport medyczny 

Łączna kwota 2 000 zł 
na każdy nieszczęśliwy 
wypadek 

 

Pomoc rehabilitacyjna 
i pielęgnacyjna 
 

 organizacja procesu rehabilitacji 
Do 500 zł na każdy 
wypadek 

 dostawa drobnego sprzętu rehabilitacyjnego lub medycznego 

 dostarczenie do miejsca pobytu leków przepisanych przez lekarza 

Do 300 zł na każdy 
wypadek 

 domowa opieka pielęgniarska po hospitalizacji powyżej 2 dni Do 1 000 zł na każdy 
wypadek 

Pomoc psychologa pomoc psychologa  

Do 1 500 zł na każdy 
wypadek dla każdej osoby 
uprawnionej do skorzystania 
z tej pomocy 

Lekcje prywatne 

dla uczniów szkół podst., gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych  
(z wyłączeniem uczniów szkół policealnych) – jeżeli na skutek zaistnienia 

nieszczęśliwego wypadku uczeń nie może uczęszczać do szkoły dłużej  

niż 10 dni od dnia wypadku PZU SA organizuje i pokrywa koszty 

indywidualnych korepetycji z wybranych przedmiotów (maksymalnie 2) 

wchodzących w zakres programu nauczania szkoły 

 
 
Do 400 zł na każdy 
nieszczęśliwy wypadek  



 
Śmierć przedstawiciela 
ustawowego lub osoby 
która ma na utrzymaniu 
ucznia lub studenta 
 

 
 
 

 

śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku 
 

w wysokości 1 000 zł  
 

 

 

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej (OC) w życiu prywatnym 

z klauzulą o ochronie mienia wynajmowanego.  

Podstawa prawna: ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób 

fizycznych w życiu prywatnym ustalone Uchwałą Nr UZ/452/2009 Zarządu Powszechnego 

Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 29 października czerwca 2009r. ze zmianami 

ustalonymi uchwałą nr UZ/421/2010 z dnia  26 listopada 2010r. oraz uchwałą nr UZ/63/2012 

z dnia 27 lutego 2012r. 

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego, gdy w związku z 

wykonywaniem czynności życia prywatnego lub posiadanym mieniem, służącym 

wykonywaniu czynności życia prywatnego , w następstwie czynu niedozwolonego ( 

odpowiedzialność cywilna deliktowa) jest on zobowiązany do naprawienia szkody 

wyrządzonej osobie trzeciej. Ochroną ubezpieczeniową objęte są także szkody wyrządzone w 

następstwie rażącego niedbalstwa.  

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony 

postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe 

w mieniu, z którego Ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, 

użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy. 

2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód: 

1) polegających na utracie mienia z innych przyczyn niż zniszczenie lub uszkodzenie, 

2) wynikłych z normalnego zużycia mienia, 

3) powstałych w pojazdach oraz ich wyposażeniu i rzeczach pozostawionych w tych 

pojazdach, 

4) powstałych w następstwie prac budowlano-montażowych lub remontowych, za wyjątkiem 

napraw koniecznych, do których zobowiązany jest Ubezpieczony na podstawie obowiązują-

cych przepisów prawa. 

3. W umowie ubezpieczenia w granicach sumy gwarancyjnej ustala się limit 

odpowiedzialności na szkody, o w wysokości maksymalnie 50 % sumy gwarancyjnej.  

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony 

postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody będące 

następstwem wypadków ubezpieczeniowych, które zaszły na terenie całego świata z 

wyłączeniem USA i Kanady. 



Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC)  trenerów, 

instruktorów sportowych posiadających uprawnienia.   

  
Podstawa prawna: ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej sportowców, 

trenerów, instruktorów sportowych, pracowników obsługi sportu, organizacji sportowych oraz 

podmiotów prowadzących działalność o charakterze sportowo – rekreacyjnym ustalone 

uchwałą  Nr UZ/351/2007 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z 

dnia 28 czerwca 2007r. ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/421/2010 z dnia  26 

listopada 2010r.oraz uchwałą nr UZ/63/2012 z dnia 27 lutego 2012r.  

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego wobec osób 

trzecich za szkody będące następstwem czynu niedozwolonego  (odpowiedzialność cywilna 

deliktowa) związku z prowadzoną przez ubezpieczonego działalnością lub aktywnością 

sportową albo wykonywanym zawodem określonym w umowie ubezpieczenia oraz 

posiadanym w związku z tą aktywnością sportową albo wykonywanym zawodem mieniem.  

Ochroną ubezpieczeniową objęte są także szkody wyrządzone w następstwie rażącego 

niedbalstwa. 

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony 

postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody będące 

następstwem wypadków ubezpieczeniowych, które zaszły na terenie całego świata z 

wyłączeniem USA i Kanady. 

 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) rehabilitanta, 

dietetyka w czasie praktyki zawodowej w placówkach medycznych, 

praca i czynności w zakresie wolontariatu. 

Podstawa ubezpieczenia: ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

podmiotu leczniczych, osób wykonujących zawód lekarza, pielęgniarki oraz inny zawód 

medyczny dla klienta indywidualnego, małego i średniego przedsiębiorcy ustalone uchwałą nr 

UZ/420/2011 z dnia 27 grudnia 2011r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółka 

Akcyjna .    

PZU S.A. udziela ochrony ubezpieczeniowej z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody 
wyrządzone przez ubezpieczonego w zakresie nie objętym obowiązkowym ubezpieczeniem 
odpowiedzialności cywilnej, któremu podlega ten ubezpieczony. 
PZU S.A. udziela ochrony ubezpieczeniowej w granicach odpowiedzialności ustawowej 
ubezpieczonego z tytułu czynu niedozwolonego (odpowiedzialność deliktowa) lub z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa). 
Ochroną ubezpieczeniową objęte są także szkody wyrządzone w wyniku rażącego 
niedbalstwa. Warunkiem odpowiedzialności PZU S.A. jest zajście wypadku 
ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia (niezależnie od momentu powstania lub 
ujawnienia się szkody) oraz zgłoszenie roszczenia z tego tytułu przed upływem terminu 
przedawnienia. Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za 
szkody będące następstwem wypadku ubezpieczeniowego, który zaszedł na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. 
 



 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) instruktora, 
nauczyciela- praktykanta w placówkach szkolnych.  
 

Podstawa prawna: ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej placówek 

dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych oraz nauczycieli, wychowawców i opiekunów 

ustalone Uchwałą Nr UZ/351/2007 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki 

Akcyjnej z dnia 28 czerwca 2007r. ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/421/2010 z dnia 

2010r. oraz uchwałą nr UZ/63/2012 z dnia 27 lutego 2012r.  

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego wobec osób 

trzecich za szkody będące następstwem czynu niedozwolonego (odpowiedzialność cywilna 

deliktowa) w związku z prowadzoną przez ubezpieczonego działalnością  albo wykonywanym 

zawodem określonymi w umowie ubezpieczenia  oraz z posiadanym w związku z tą 

działalnością albo wykonywanym zawodem mieniem. Ochroną ubezpieczeniową objęte są 

także szkody wyrządzone w następstwie rażącego niedbalstwa. 

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, 

strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną  za 

szkody będące następstwem wypadków ubezpieczeniowych, które zaszły na terenie 

całego świata z wyłączeniem USA, Kanady, Australii i Nowej Zelandii. 


