UWAGA!!!
Szanowny Studencie pamiętaj o konieczności opłacenia składki za
ubezpieczenie na rok akademicki 2014 / 2015
ZGODNIE ZE REGULAMINEM STUDIÓW STUDENT MA OBOWIĄZEK
POSIADANIA UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ.
BRAK TAKIEGO UBEPZIECZENIA MOŻE SPOWODOWAĆ NIE WPUSZCZENIE
NA ZAJĘCIA PRAKTYCZNE A W KONSEKWENCJI BRAK ZALICZENIA
SEMESTRALNEGO
PAMIĘTAJ JEŚLI JESZCZE NIE DOKONAŁEŚ/ŁAŚ POTWIERDZENIA
UBEZPIECZENIA W SWOIM DZIEKANACIE ZRÓB TO JAK NASZYBCIEJ!!!
W celu potwierdzenia ubezpieczenia należy zgłosić się do dziekanatu na swoim
wydziale wraz z dokumentem potwierdzającym wpłatę składki na konto PZU SA
podane w dalszej części niniejszego zawiadomienia.
PAMIĘTAJ!!!
Zachowaj jedną kopie potwierdzenia opłaty składki dla siebie do ewentualnego
zgłoszenia szkody w PZU SA
Na druku wpłaty proszę wpisać imię i nazwisko osoby ubezpieczonej, numer albumu,
numer pesel oraz numery polis „polisa NNW – HEB 30291788 oraz
OC – HEB 30291789” i wysokość SKŁADKI 68,- zł

Ubezpieczenie w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności
cywilnej w życiu prywatnym w okresie od 1 października 2014 roku do 30 września
2015 roku będzie funkcjonowało na podstawie poniższych warunków.
Program ubezpieczenia jest oparty na warunkach ubezpieczenia PZU SA wyłonionych
w ramach konkursu ofert.
Podstawa ubezpieczenia:
1.
2.

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w szkołach i innych zakładach ustalone uchwałą Zarządu
Powszechnego Zakład Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/102/2013 z dnia 29 marca 2013 r.
Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób w życiu prywatnym zatwierdzone uchwałą nr UZ/452/2009 z dnia 29 października 2009 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej ze zmianami ustalonymi uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej
nr UZ/421/2010 z dnia 26 listopada 2010 r. oraz uchwałą nr UZ/63/2012 z dnia 27 lutego 2012 r. (Kod warunków 59 UPR)

Dodatkowe informacje strona internetowa Fundacji Politechniki Łódzkiej
www.fundacja.p.lodz.pl

W przypadku szkód proszę o kontakt z infolinią PZU SA
pod numerem telefonu: 0 801 102 102
Do zgłoszenia szkody konieczne jest posiadanie potwierdzenia zapłaty składki!!!

WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ROK AKADEMICKI 2014 / 2015

W PZU SA
Zakres świadczeń

Wysokość świadczeń

1.

Z tytułu śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku

2.

Z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu

3.

Śmierć ubezpieczonego w wyniku NNW na terenie placówki
(świadczenie wypłacane dodatkowo poza świadczeniem za
śmierć ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku)

4.

5.

Jednorazowe świadczenie w przypadku braku trwałego
uszczerbku na zdrowiu i wystąpienia innych następstw niż wymienione w Tabeli Nr 3, 4, 6, 7 (Tabela Nr 5) OWU
Zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków
pomocniczych oraz kosztów odbudowy stomatologicznej zębów
stałych

% sumy ubezpieczenia

W złotych

100% sumy ubezpieczenia

33 000 zł

do 100% sumy ubezpieczenia

do 33 000 zł

100% sumy ubezpieczenia

33 000 zł

2 % sumy ubezpieczenia

660 zł

do 25 % sumy ubezpieczenia

do 8 250zł

6.

Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych

do 25 % sumy ubezpieczenia

do 8 250zł

7.

Zwrot kosztów leczenia pozostających w związku z nieszczęśliwym wypadkiem

30 % sumy ubezpieczenia

do 9 900 zł

8.

Jednorazowe świadczenie z tytułu zgonu ubezpieczonego spowodowanego nowotworem złośliwym

9.

1 000 zł

Jednorazowe świadczenie w przypadku zgonu studenta w wieku do 26lat z powodu wrodzonej wady serca

1 000 zł

10. Jednorazowe świadczenie w przypadku amputacji kończyny lub
11.

części kończyny spowodowanej nowotworem złośliwym u studenta w wieku do 26 lat

1 000 zł

Jednorazowe świadczenie w przypadku śmierci przedstawiciela
ustawowego studenta w wieku do 26 lat w następstwie nieszczęśliwego wypadku

3 000 zł

12. Jednorazowe świadczenie z tytułu rozstroju zdrowia spowodowanego sepsą
13. OC w życiu prywatnym

1 000 zł
TEREN RP

Składka za ubezpieczenie

do 10 000 zł

68,00 zł

Usługi Assistance na terenie RP
1.

2.

3.
4.

Pomoc medyczna – do łącznej kwoty 2 000 zł na każdy nieszczęśliwy wypadek lub zdarzenie objęte
umową ubezpieczenia na wszystkie poniżej wymienione usługi
- wizyta lekarza w miejscu pobytu ubezpieczonego
- wizyta ubezpieczonego u lekarza w placówce medycznej
- wizyta pielęgniarki w miejscu pobytu ubezpieczonego – do łącznej kwoty 500 zł
- transport medyczny
Pomoc rehabilitacyjna i pielęgnacyjna
- organizacja procesu rehabilitacji – do łącznej kwoty 500 zł
- dostawa drobnego sprzętu rehabilitacyjnego lub medycznego – do wysokości 300 zł
- dostarczenie do miejsca pobytu leków przepisanych przez lekarza – do wysokości 300 zł
- domowa opieka pielęgniarska po hospitalizacji – do wysokości 1 000 zł
Pomoc psychologa – do wysokości 1 500 zł
Infolinia medyczna i telefoniczna konsultacja ze specjalistą

bezskładkowo

DANE DO WPŁATY SKŁADKI
Oddział PZU SA w Łodzi
90-514 Łódź, ul. Kościuszki 57

Konto do wpłat składek: 52

1020 3352 2002 0000 8079 4597

Na druku wpłaty proszę wpisać imię i nazwisko osoby ubezpieczonej, numer albumu, numer
pesel i wysokość SKŁADKI 68,- zł

w tytule wpłaty „polisa NNW – HEB 30291788 oraz OC – HEB 30291789 ”

PROCEDURY ZGŁASZANIA SZKÓD DLA STUDENTÓW
I DOKTORANTÓW UBEZPIECZONYCH W PROGRAMIE FUNDACJI
POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ NA ROK AKADEMICKI 2014/2015
Szanowny Studencie w przypadku zaistnienia szkody pamiętaj o konieczności
dokonania zgłoszenia do PZU S.A
Przyjęte skróty w procedurze oznaczają:
zapis PZU – oznacza Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA

1)

Ustala się, że Ubezpieczony (student lub doktorant) dokonuje zgłoszenia szkody za

pośrednictwem:
infolinii PZU

0 801 102 102 lub +48 22 566 55 55
strony internetowej
www.pzu.pl

zakładka „Zgłoś szkodę lub roszczenie”

osobistego zgłoszenia w Oddziale PZU SA

2)

dla potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia Ubezpieczony przekazuje do

działu likwidacji szkód PZU potwierdzenie opłaty składki;

3) przy zgłaszaniu szkody Ubezpieczony zobowiązany jest podać numery polis:
- zakres ubezpieczenia NNW – polisa nr HEB 30291788
- zakres ubezpieczenia OC w życiu prywatnym - polisa nr HEB 30291789

