
ŚRODA XXI SPÓŁKA Z O.O.     -   polisa 1052637633 

Suma 10 000 zł 

 

 Świadczenia podstawowe 

Wariant II Świadczenia dodatkowe 

 Razem składka 26,00 zł 
 

Świadczenie podstawowe 

Śmierć ubezpieczonego w następstwie: nieszczęśliwego wypadku, zawału serca, krwotoku 
śródczaszkowego, ataku epilepsji, omdlenia z przyczyny innej niż choroba przewlekła , sepsy –          

100 % sumy ubezpieczenia 

Śmierć ubezpieczonego na terenie placówki – świadczenie wypłacane dodatkowo poza świadczeniem za 
śmierć w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku – 100 % sumy ubezpieczenia 

Koszty nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz koszt odbudowy 

stomatologicznej zębów stałych – do 25 % sumy ubezpieczenia ( do 200 zł za każdy ząb) 

Koszty przeszkolenie zawodowego osób niepełnosprawnych – do 25 % sumy ubezpieczenia 

Trwały uszczerbek na zdrowiu –  do 100% sumy ubezpieczenia . Jeżeli w wyniku nieszczęśliwego 

wypadku, zawału serca, krwotoku śródczaszkowego, ataku epilepsji albo omdlenia o nieustalonej 
przyczynie ubezpieczony dozna 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu, to otrzyma świadczenie w pełnej 

wysokości sumy ubezpieczenia tj. 100% uszczerbku na zdrowiu = 100 % sumy ubezpieczenia, a w razie 

niższego uszczerbku –taki procent sumy ubezpieczenia , w jakim ubezpieczony doznał trwałego 
uszczerbku (tabele OWU) 

Brak trwałego uszczerbku na zdrowiu – jednorazowe świadczenie 0,5% sumy ubezpieczenia 

jeżeli uraz ciała wymagał interwencji lekarskiej w placówce medycznej połączonej z dalszym leczeniem i 
wymagał co najmniej 1 wizyty kontrolnej (potwierdzonej w dokumentacji medycznej ). 

 
Świadczenie dodatkowe 

 

 

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 – w wysokości 1.000 zł 

Dieta szpitalna w wyniku NNW-wypłacana od 1-szego dnia hospitalizacji pod warunkiem , że 
hospitalizacja trwa co najmniej 3 dni. ( max. przez okres 60 dni z tyt. jednego i wszystkich zdarzeń ) – w 

wysokości -20 zł 
Jednorazowe świadczenie w przypadku zgonu ubezpieczonego spowodowane nowotworem złośliwym w 

wysokości 2.000 zł 

Jednorazowe świadczenie w przypadku zgonu dziecka lub ucznia w wieku do 25 lat z powodu wrodzonej 
wady serca w wysokości 2.000 zł 

Jednorazowe świadczenie w przypadku śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku - 

przedstawiciela ustawowego lub osoby, która ma na utrzymaniu ucznia w wysokości 2.000 zł 

Dieta szpitalna z powodu choroby innej niż choroba przewlekła-wypłacana od 1-szego dnia hospitalizacji 
pod warunkiem , że hospitalizacja trwa co najmniej 6 dni. ( max. przez okres 60 dni z tyt. jednego i 

wszystkich przyczyn hospitalizacji) – w wysokości -20 zł 
Usługi powypadkowe typu assistance na terytorium RP - bezskładkowo 

 
W przypadku pytań lub pomocy przy zgłaszaniu świadczenia prosimy o kontakt z agentem ubezpieczeniowym :      

Agent Ubezpieczeniowy 
Paulina Markiewicz 

ul. Marcinkowskiego 2d 63-000 Środa Wlkp. 
tel. 600 480 826   adres e-mail – paumarkiewicz@agentpzu.pl 

 


