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Znajdź równowagę.
Ubezpiecz się
SPECJALNY PAKIET
UBEZPIECZENIOWY
DLA STUDENTÓW
AKADEMII WYCHOWANIA
FIZYCZNEGO W POZNANIU
NA ROK AKADEMICKI
2020/2021

W duecie z ubezpieczeniem

Jak opłacić składkę?

W życiu jak w tańcu – czasem może powinąć Ci się noga.
Ale możesz być przygotowany na potknięcie. Rozpocznij
nowy rok akademicki pewnym krokiem. Pomyśl
o ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków
(NNW) i odpowiedzialności cywilnej (OC) stworzonym
do rytmu z potrzebami studentów AWF.

Przystąpienie do ubezpieczenia i opłacenie składki załatwisz
w podskokach. Wystarczy, że zrobisz przelew internetowo
lub na poczcie. W tytule podaj: imię i nazwisko, PESEL,
wybrany pakiet, adres zameldowania i numer telefonu
komórkowego.

Piłka jest jedna, bramki są... dwie
W nadmiarze opcji łatwo się pogubić i nie pomoże nawet
najlepsza orientacja w terenie. Dlatego dajemy Ci proste
rozwiązanie. A Ty skup się na tym, co dla Ciebie najważniejsze.
Z oferty PZU wybierz jeden z dwóch podstawowych
pakietów NNW, rozszerzony o OC w życiu prywatnym
z klauzulą najmu.

PAKIET 1
Składka roczna: 130 zł
Dla kierunków: Fizjoterapia, Dietetyka,
Neurobiologia
Pakiet zawiera:
• NNW: 40 000 zł
• Zwrot kosztów leczenia: 11 000 zł
• OC w życiu prywatnym (obowiązkowe podczas
praktyk uczelnianych): 100 000 zł

PAKIET 2
Składka roczna: 100 zł
Dla kierunków: Wychowanie Fizyczne, Sport,
Turystyka i Rekreacja, Taniec w Kulturze Fizycznej,
Animacja Osób 50+
Pakiet zawiera:
• NNW: 40 000 zł
• Zwrot kosztów leczenia: 12 000 zł
• OC w życiu prywatnym (obowiązkowe podczas
praktyk uczelnianych): 20 000 zł

Przed opłaceniem składki zapoznaj się z OWU, które są
dostępne na stronie pzu.pl oraz www.fundacja.awf.poznan.pl
w zakładce „Ubezpieczenie studenckie”.
Zachowaj dowód wpłaty albo potwierdzenie przelewu
– to dowód, że się ubezpieczyłeś. Jesteś na mecie!

Jak zgłosić szkodę?
Zadzwoń pod numer 801 102 102 albo wejdź stronę
pzu.pl i postępuj zgodnie z instrukcją. Wszystkie niezbędne
informacje, w tym numery polis i zakres ubezpieczenia,
znajdziesz na stronie fundacja.awf.poznan.pl.
Informacja o numerze polisy podana jest również w gablocie
biura Fundacji AWF (pokój 34, wejście C – budynek główny).

Gotowy, do biegu, start!
Reguły gry są proste. Ubezpieczenie trwa od 1 października
2020 roku do 30 września 2021 roku.
Jeżeli jednak swoje praktyki ogranizujesz samodzielnie, bez
pośrednictwa AWF lub jesteś zainteresowany ubezpieczeniem
PZU w podróży, które zapewni organizację pomocy za granicą,
pokryje koszty leczenia i wesprze w pomocy ASSISTANCE,
potrzebujesz OC z racji pracy jako instruktor, trener,
wychowawca i nauczyciel - skontaktuj się z doradcą ds.
ubezpieczeń, aby upewnić się, że Twoja polisa zapewni
Ci właściwą ochronę. Zadzwoń pod numer: 536 000 160.

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
Ma charakter wyłącznie informacyjny. Zasady funkcjonowania ubezpieczeń PZU SA,
w szczególności wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności, oraz zasady ustalania
wysokości składek są zawarte w ogólnych warunkach ubezpieczeń (OWU), NNW PZU
Edukacja, Odpowiedzialności Cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym oraz
PZU OC Sport dostępnych na pzu.pl.

