
UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW
DZIECI, MŁODZIEŻY I PERSONELU W SZKOŁACH I INNYCH ZAKŁADACH

Polisa Nr ILA 30141828

Ubezpieczenie: O nowe I~) wznowione Numer poprzedniej polisy: HLA 30141767

Ubezpieczający: KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II
Nazwa placówki

20-950 AL. RACŁAWICKIE 14
Kod pocztowy Ulica Numer domu Numer lokalu
LUBLIN LUBLIN
Miejscowość Poczta
000514064 [712-016-10-05
REGON NIP Telefon kontaktowy Faks
Ubezpieczony: [STUDENCI KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO

Opis grupy ubezpieczonych

I Dane o ubezpieczeniu

Okres ubezpieczenia: Od: 01-10-2015 Do: L 30-09-2016 L Suma ubezpieczenia: L 48.550 zł

Zakres świadczeń podstawowych:

Świadczenia podstawowe:

Wariant IQ Wariant II

W ramach świadczeń podstawowych - (system proporcjonalny wypłaty świadczeń) wypłacane są następujące świadczenia:
1) z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu:
2) w przypadku uszczerbku w wysokości 1000/a - pełną sumę ubezpieczenia określoną w umowie,
3) w przypadku uszczerbku częściowego — procent sumy ubezpieczenia odpowiadający procentowi trwałego uszczerbku na zdrowiu,
4) w przypadku śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku „jeżeli nastąpiła ona w okresie do 2 lat od jego daty — l0D~/~ określonej w umowie sumy

ubezpieczenia,
5) zwrot udokumentowanych kosztów leczenia, pod warunkiem że zostały poniesione w okresie nie d)uższym niż 2 lata od daty wypadku — do

wysokości 10% sumy ubezpieczenia,
6) zwrot udokumentowanych kosztów nabycia protez oraz specjalnych środków ochronnych i pomocniczych, pod warunkiem że zostały one

poniesione w okresie nie dłuższym niż 2 lata od daty wypadku - do wysokości 25% sumy ubezpieczenia.

Klauzule dodatkowe rozszerzające podstawowy zakres ubezpieczenia:

Rodzaj świadczenia dodatkowego i Klauzuli dodatkowej TAK I NIE
Zwrot udokumentowanych kosztów rehabilitacji w wyspecjalizowanych placówkach medycznych, pod warunkiem iż zostały poniesione na terytorium TAK
RP do wysokości 15% sumy ubezpieczenia,
Dzienne świadczenie szpitalne, w przypadku pobytu ubezpieczonego w szpitalu na terytorium Rzeczypospolitej w następstwie nieszczęśliwego
wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową — w wysokości 25,-PLN za każdy dzień pobytu w szpitalu (nie dotyczy pobytu w sanatoriach, szpitalach TAK
uzdrowiskowych, ośrodkach rehabilitacyjnych, domach opieki lub hospicjach)
Zwrot kosztów poniesionych na przeprowadzenie niezbędnej operacji plastycznej (np. usunięcie oszpecenia, okaleczenia) związanej z nieszczęśliwym TAK
wypadkiem_wykonanej na podstawie wskazań medycznych — do_kwoty_2000,00_zł na_jedno_zdarzenie,
Zwrot kosztów odbudowy stomatologicznej zębów — 20% sumy ubezpieczenia — świadczenie dodatkowe związane z nieszczęśliwym wypadkiem, TAK
Złamania kości, rany wymagające interwencji chirurgicznej (wg zaleceń lekarza) —jednorazowe świadczenie w wysokości 300,00 zł, TAK
W przypadku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego i poniesienia szkody osobowej (NNW) zwrot poniesionych kosztów ochrony prawnej w celu TAK
uzyskania odszkodowania z ubezpieczenia oc posiadaczy pojazdów mechanicznych sprawcy wypadku w wysokości do 1000,-PLN na jedno zdarzenie,
W przypadku śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego, jeżeli nastąpiła ona w okresie do 2 lat od jego daty — 100% określonej w TAK
umowie sumy ubezpieczenia (dodatkowo oprócz wypłaty 100% sumy ubezpieczenia tytułem świadczeń podstawowych),
W przypadku gdy Ubezpieczony był hospitalizowany w wyniku pogryzienia, pokąsania lub ukąszenia Wykonawca wyplaca jednorazowe świadczenie
ryczałtowe za każdą ww. hospitalizację trwającą przez okres co najmniej 3 dni w okresie ubezpieczenia w wysokości 5% określonej w umowie sumy TAK
ubezpieczenia.
Klauzula zawału serca udaru mózgu — strony Umowy zgodnie ustalają, że zawał serca i udar mózgu traktowane będą jak nieszczęśliwy wypadek. TAK
Klauzula niniejsza nie dotyczy osób, u których przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej zdiagnozowano zawał serca lub udar mózgu
Klauzula alkoholu i innych środków odurzających — strony Umowy zgodnie ustalają, że jeżeli w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Wykonawcy
mających zastosowanie do niniejszej Umowy występuje wyłączenie odpowiedzialności Wykonawcy w razie spożycia przez ubezpieczonego alkoholu w
ilości powodującej stan nietrzeżwości lub zażycia narkotyków, lub innych podobnie działających środków np. leków to będzie miało ono zastosowanie TAK
wyłącznie w przypadku gdy ww. spożycie (zażycie) miało bezpośredni wpływ na powstanie zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową i nie było
przepisane przez lekarza
Klauzula udziału w aktach przemocy — strony Umowy zgodnie ustalają, ż jeżeli w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Wykonawcy mających
zastosowanie do niniejszej Umowy występuje wylączenie odpowiedzialności Wykonawcy w odniesieniu do zdarzeń powstalych w wyniku udziału
Ubezpieczonego w aktach przemocy np.: bójkach, rozruchach spolecznych, zamieszkach, powstaniach, konfliktach zbrojnych, aktach terroru itp. to TAK
będzie miało ono zastosowanie wyłącznie w przypadku gdy ww. udział w aktach przemocy mial bezpośredni wpływ na powstanie zdarzenia objętego
ochroną ubezpieczeniową i udział Ubezpieczonego w nich był czynny i dobrowolny
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Ubezpieczający zobowiązany jest dołączyć do niniejszej polisy:

1 imienną listę ubezpieczonych: jdzieci

2 imienną listę ubezpieczonych: !Ljózieci lL~uczniów ~studentów ~personeIu - zwolnionych z opiaty składki

Na podstawie art. 815 Kodeksu Cy-zilnego padanie informacji wymaganych da zawarcia umowy ubezpieczenia jest obowiązkowe.
Da niniejszej umowy ubezpieczenia zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych „-ąipadków dzieci, młodzieży i personelu ustelone uchwalą
Zarządu PZU SA nr UZ/102/2013 z dnia 29 marca 2013 r.

[LUBLIN, 30-ag-2013
Miejscowość, data zawarcia umowy

LUBLIN, 14-10-2013
Miejscowość, data wystawienia polisy

Klauzula Informacyjna:
Zoatalenvam poinformowanym, że adminlutwtorem moich danych osobo”wch jest pzu SAc siedzibę przy al.
Jana Pawia U 24, 00-133 warszawa oraz a prawie dostępu do tredci moich danych osobowych I ich
poprawiania celem przetwarzania tych danych just zawarcie I v*oriinvanle umowy Libezpieczenia.

Klauzula dotycząca podmIotów instytucjonalnych:

U Niniejszym wyrażam zgodę na udostępnianie Innym spólkom z Grupy Pzu informacji podanych w
związku z zawarciem umowy ubezpieczenia w celach marketingowych

Data

Informacje dodatkowe:

BROKE.RSKIEI
Sidolka Akcyjna „ „

Oclqzia) Regionalny W Lublinie ..

Ześnół Sn~ndn5y P.rnIwr~I,lw5 ~OVZ
Piec~ęćfl~Ą~9Ą~Lpody[s osoby wystawiającej polisę

20-32S Lublin

~ i~~z%1z~moich danych osobowych to celach marketingowych
następującym podmiotom: Pzu Życie są, PTE Pzu są, Tri Pzu SA, Pzu Pomoc SA, których
siedziba znajduje się przy al. jana PawIa 15 24, 00-133 warszawa, pzu centrum Operacji SA
siedzibą przy uI. Postępu 10 a, 02-675 warszawa oraz Innym podmiotom powiązanym kapilalowo
Pzu Są. Powyższa dana podaję dobrowolnIe. ~ -~

Podpis Ubezpieczającego

Ubezpieczenie obejmuje usługi assistance świadczone na terytorium RP w zakresie określonym w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU).
W razie wypadku ubezpieczeniowego powodującego konieczność skorzystania z usług assistance Ubezpieczony (lub osoba działająca w jego imieniu) powinien, przed
podjęciem jakichkolwiek działań we własnym zakresie, skontaktować się z Infolinią PZU.

Polisa Nr hA 30141828

[J uczniów [Jstudentów Ijpersoneiu - w przypadku imiennej formy ubezpieczenia

fIL
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WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA
NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW
DZIECI, MŁODZIEŻY I PERSONELU
(CZĘSĆ A - WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA)

I Ubezpieczający

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWI.A II

[000514064
REGON
Rodzaj placówki:

o żłobek

o przedszkole

O szkoła podstawowao gimnazjum

~ liceum ogólnokształcące

o liceum zawodowe O
o technikum O
O zasadnicza szkoła zawodowa

O zespół szkól O
o centrum ksztalcenia O

Telefon kontaktowy

szkoła sportowa

szkoła policealna
szkoła wyższa

dom dziecka

inne

II Dane o ubezpieczeniu
Początek odpowiedzialności od: Ol-10-2015

Zakres świadczeń podstawowych: ® Wariant I O wariant ii ~ Wariant II BIS dzieci/uczniowie/studenci

Suma ubezpieczenia [~b,oo zł

świadczenia dodatkowe (proszę zaznaczyć wybrane opcje)

1 Koszty leczenia do limItu ! sumy ubezpieczenia

2 Ryczałt za okres czasowej, całkowitej niezdolności do nauki i pracy w wysokości 0,06% sumy ubezpieczenia za jeden dzień
niezdolności

3 Dieta szpitalna w wysokoścI 0,2% sumy ubezpieczenia za dzień

4 Jednorazowe świadczenie w przypadku zgonu ubezpieczonego spowodowanego nowotworem złośliwym w wysokości 1 000 zł

~ Jednorazowe świadczenie w przypadku zgonu dziecka, ucznia lub studenta w wieku do 25 lat z powodu wrodzonej wady serca w
wysokości 1 000 zł

6 Jednorazowe świadczenie w przypadku amputacji kończyny lub części kończyny spowodowanej nowotworem złośliwym
dziecka, ucznia lub studenta w wieku do 25 lat w wysokości 1.000 zI

7 Jednorazowe świadczenie w przypadku śmierci wspólubezpieczonego rodzica/prawnego opiekuna w wysokości 1000 zł

Składka zostanie przekazana do jednostki Pzu SA w [LUBLINIE

do dnia 31.12.2015

Liczba osób w roku szkolnym (akademickim/bieżącym) [ 2015 / [ 2016 [: dzieci/uczniów/studentów

łącznie: 7500[

zgłoszonych do ubezpieczenia: [ 7500”

LI Wnioskuję o specjalną zniżkę z uwagi na dzieci znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej Liczba dzieci w placówce w

[LUBLIN
Miejscowość

Nazwa placówki
Adres siedziby: [AL. RACLAWICKIE

Ulica

~ 20-950 I I~~”-~ [
Kod pocztowy Miejscowość

J 712-016-10-05
NIP

Numer domu
1 14 ______

Numer lokalu
[LUBLIN [
Poczta

Faks

System: ~j stacjonarny

wieczorowy

zaoczny

II Ubezpieczony (opis grupy ubezpieczonych)

STUDENCI KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO

1 Forma ubezpieczenia: bezimienna [imienna

personel

o @

o O

dzieci/uczniowie/studenci personel

D

D

D
D

D

D

D
D
D
D
D

personelu

H
P [

trudnej sytuacji materialnej:
_—__) /

Na podstawie ogóinych warunków ubezpieczenia następstw n[eszczęśliszi,ch „~padków dzieci, niłodziezy i personelu w sztosach innych zakladach ustalonych uchwalą zarządu Pzu 5A nr Pzu”$A~r lklIe2/2ot3 z dwa 29
marca 2013 r

__________ _____ 4-730-09-2013 [_„. . - iJ /
Pieczęci podpis kierownictwa placowki /Data

Powszechny zakład ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. warszawy, x~i wydział Gospodarczy, KRS 9831, NIP 526-025-1.0-49,
kapitał zakładowy: 86 352 300,00 zł wpłacony w calości, al. Jana Pawia II 24, 00-133 warszawa, pzupl, infolinia: 801 102 102 1/2


