
Wzorowe
ubezpieczenie
teraz na mojePZU
PZU NNW SZKOLNE

MATERIAŁ  
MARKETINGOWY

801 102 102   pzu.pl
Opłata zgodna z taryfą operatora

Wejdź na stronę moje.pzu.pl i kliknij „zarejestruj się”.  

Podaj niezbędne dane: imię, nazwisko, numer PESEL. 

 Na Twój adres e-mail lub podany numer telefonu 
wyślemy kod aktywacyjny. Wpisz go w formularz. 

Uzupełnij formularz o dane adresowe i kontaktowe, 
ustal hasło do konta. Zapoznaj się z regulaminem 
i oświadczeniami. 

Po poprawnej aktywacji na ekranie wyświetli się 
komunikat potwierdzający założenie konta. 

Ubezpiecz swoje dziecko na mojePZU 

Jeśli jesteś naszym klientem i nie masz konta w serwisie mojePZU, możesz je założyć w pięciu prostych krokach i korzystać 
ze wszystkich możliwości, jakie daje Ci serwis.  

Zakres ochrony – do wyboru 
Wybierz rodzaj placówki, do jakiej uczęszcza Twoje dziecko, a następnie jeden z trzech 
wariantów przypisanych do każdego z rodzaju placówek. 

Możesz też ubezpieczyć dziecko bez zakładania konta na mojePZU.

Żłobek, przedszkole Szkoła podstawowa,  
szkoła średnia

Szkoła wyższa,  
szkoła policealna

ZAKRES UBEZPIECZENIA
SUMA UBEZPIECZENIA (W ZŁ)

WARIANT  
1

WARIANT  
2

WARIANT  
3

WARIANT  
1

WARIANT 
2

WARIANT 
3

WARIANT 
1

WARIANT 
2

WARIANT 
3

Uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia 20 000 30 000 60 000 15 000 25 000 50 000 30 000 50 000 80 000

Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji – 10 000 20 000 – 10 000 15 000 – 10 000 20 000

Powypadkowa pomoc medyczna – organizacja 
i pokrycie kosztów

Powypadkowa pomoc rehabilitacyjna 
i pielęgnacyjna – organizacja i pokrycie kosztów – – – – – –

Powypadkowa pomoc psychologa – organizacja  
i pokrycie kosztów – – – – – –

Lekcje prywatne – organizacja i pokrycie kosztów – – – – – – – –

Powypadkowa infolinia medyczna i telefoniczna 
konsultacja z lekarzem Centrum Pomocy

Zwrot kosztów naprawy okularów korekcyjnych 
uszkodzonych lub zniszczonych w następstwie 
nieszczęśliwego wypadku

– – 500 – – 500 – – 500

Śmierć 20 000 30 000 60 000 15 000 25 000 50 000 30 000 50 000 80 000

Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego 
w następstwie nieszczęśliwego wypadku 50 000 50 000 100 000 50 000 50 000 100 000 50 000 50 000 100 000

Składka roczna  
za 1 dziecko/ucznia/studenta (w zł) 48,20 86,70 175,40 51,70 98,90 190,00 48,40 93,30 163,10

Składka po zastosowaniu  
kodu promocyjnego (w zł) 43,38 78,03 157,86 46,53 89,01 171,00 43,56 83,97 146,79

13

Przygotowaliśmy dla Ciebie kod promocyjny. Skorzystaj z niego i zyskaj 10% zniżki*.
Twój kod:

Zakładem ubezpieczeń jest PZU SA. Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu 
cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje o zakresie 
ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności, znajdziesz w aktualnych 
ogólnych warunkach ubezpieczenia PZU NNW Szkolne, które są dostępne na pzu.pl.
*  Zniżka 10% dotyczy umów PZU NNW Szkolne zawartych na moje.pzu.pl. Kod promocyjny 

obowiązuje do 31.03.2021 r. Może on być wykorzystany wielokrotnie i przez kilka osób.
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