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MATERIAŁ MARKETINGOWY

Kiedy dziecko jest z Tobą, wiesz, że ma najlepszą opiekę. Żłobek czy przedszkole to często pierwsza Wasza dłuższa próba 
rozłąki i powierzenia odpowiedzialności innej osobie. To może być dla Was trudne… Dlatego warto pomyśleć o dodatkowej 
ochronie i zapewnić dziecku ubezpieczenie NNW PZU Edukacja. Dzięki temu zyskasz wsparcie na wypadek nieprzewidzianych 
zdarzeń.

Jak działa ubezpieczenie?

Wypłacamy pieniądze w razie różnych sytuacji, które 
mogą przydarzyć się dziecku. Nasze ubezpieczenie 
obejmuje nie tylko następstwa popularnych złamań 
czy zwichnięć, ale także m.in. ukąszeń, pogryzień, 
oparzeń, urazów wewnętrznych i wstrząśnienia mózgu.

Po nieszczęśliwym wypadku dziecka nie musisz szukać 
pomocy na własną rękę – na terenie Polski możemy 
zorganizować i pokryć koszty m.in. konsultacji 
lekarskich, domowych wizyt fizjoterapeuty 
i pielęgniarki.

Gdzie i kiedy działa ubezpieczenie?

 Wszędzie – na całym świecie 24/7. Wypłacimy 
świadczenie niezależnie od tego, czy do zdarzenia  
dojdzie w żłobku, w przedszkolu, w domu czy podczas 
wakacji za granicą.

Taki scenariusz  
może się zdarzyć... 

Ada postanowiła wrócić do pracy po urlopie 
wychowawczym. Jej córka, trzyletnia Zuzia, 
to ruchliwe i ciekawe świata dziecko.  
Gdy dostała się do pobliskiego przedszkola, Ada i jej 
mąż zdecydowali się na zakup w PZU ubezpieczenia 
od następstw nieszczęśliwych wypadków. Była 
to dobra decyzja. Kilka miesięcy później Zuzia 
złamała nogę i potrzebowała nagłej operacji. Ada 
na dwa miesiące zawiesiła prowadzoną działalność, 
by opiekować się córką. Na szczęście rodzice Zuzi 
otrzymali odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu 
córki oraz za operację chirurgiczną. Ze środków z 
ubezpieczenia pokryli koszty związane z pobytem 
córki w szpitalu i zakupem leków. PZU zorganizował 
i opłacił też domową wizytę rehabilitanta oraz 
zwrócił koszty zakupu ortezy.



Do jakich wypadków dochodzi najczęściej?

Wśród najmłodszych najbardziej powszechne są:

złamania, 

zwichnięcia,

urazy wewnętrzne, 

oparzenia.

Powody tych wypadków są różne, ale najczęściej  
to wciąż brak odpowiedniego nadzoru, wadliwe zabawki 
lub nieuwaga dziecka. 

Źródło: Serwis dane.gov.pl, „Wypadki w szkołach i placówkach w roku 
szkolnym 2019/2020 w podziale na typy szkół/placówek i województwa.”

Czy wiesz, że…

Do nieszczęśliwych wypadków z udziałem dzieci dochodzi nie tylko w szkołach podstawowych i średnich 
– prawie 3% przypadków dotyczy przedszkoli.

Źródła: Serwis dane.gov.pl, „Wypadki w szkołach i placówkach w roku szkolnym 2019/2020 w podziale na typy szkół/placówek 
i województwa.”

801 102 102 pzu.pl
Opłata zgodna z taryfą operatora

Jak zgłosić wypadek?

Na stronie pzu.pl – kliknij „Zgłoś szkodę” i wypełnij formularz.

 Telefonicznie – pod numerem 801 102 102 lub +48 22 566 55 55 (opłata zgodna z taryfą operatora).

W oddziale – Twoje zgłoszenie przyjmie pracownik PZU. Możesz też w tym celu skorzystać z telefonu w naszej placówce.

Aby skorzystać z usług assistance (np. domowej wizyty fizjoterapeuty), zadzwoń pod numer 801 102 102 lub +48 22 566 55 55  
(opłata zgodna z taryfą operatora).

Zakładem ubezpieczeń jest PZU SA. Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. 
Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczeń, w tym definicje zdarzeń objętych ochroną, zakresu odpowiedzialności, wyłączeń i ograniczeń 
odpowiedzialności, są zawarte w aktualnych ogólnych warunkach ubezpieczenia NNW PZU Edukacja, dostępnych u naszych agentów, w naszych 
oddziałach i na pzu.pl. 


