
 

 

 

UBEZPIECZENIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 2016/2017 

 
Ubezpieczający:   FUNDACJA SKARBOWOŚCI im. Jana Pawła II  
Ubezpieczony:                 Dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich 

oraz szkół wyższych do 26 r.ż. oraz dzieci w przedszkolach i 
żłobkach, które ukończyły 1 rok życia 

Okres ubezpieczenia:   12 miesięcy  
(od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2017r.) 
(od 1 października 2016 r. do 30 września 2017r. - studenci) 
 

 
PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA:  
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych 
w okresie odpowiedzialności PZU S.A. na terytorium całego świata w okresie 
całodobowym. 
 
WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ:  
 

 Rodzaje świadczeń   

Śmierć ubezpieczonego w następstwie NW  20 000 zł  

Trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie NW  za 1% 200 zł  

Świadczenie z tytułu złamania kości, oparzenia, odmrożenie, 
wstrząśnienia i stłuczenia mózgu  

za 1% 200 zł  

Zwrot kosztów nabycia środków pomocniczych i ortopedycznych 
ubezpieczonego w następstwie NW  

do 3 000 zł  

Jednorazowe świadczenie ryczałtowe z tytułu pogryzienia przez 
zwierzęta lub ukąszenia przez owady  

500 zł  

Świadczenie z tytułu zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji 
następstw NW  

do 2 000 zł  

Świadczenie dzienne z tytułu pobytu w szpitalu w następstwie 
NW  

30 zł za dzień maksymalnie 
za okres 60 dni  

Świadczenie z tytułu śmierci rodzica/opiekuna prawnego 
ubezpieczonego wskutek NW  

2 000 zł  

Świadczenie z tytułu poważnego zachorowanie  2 000 zł  

Świadczenie z tytułu operacji chirurgicznej  1 500 zł  

Składka od osoby na rok 40 zł  

 
WYSOKOŚĆ SKŁADKI: 
40 zł – roczna za 1 osobę 
 
SPOSÓB PŁATNOŚCI: 
Składka płatna jednorazowo 
 
 

 



JAK UBEZPIECZYĆ DZIECKO/MŁODZIEŻ:  
 

1. Wpłacić składkę: 
- na rachunek bankowy Fundacji w PeKaO SA I O/Bydgoszcz nr:  
  82 1240 1183 1111 0010 4722 9412  

 
najpóźniej do dnia 20 września 2016 roku  

 
2. Wypełnić wykaz przystąpienia do ubezpieczenia dla dzieci i młodzieży a 

następnie przesłać na adres: 
 

Fundacja Skarbowości im. Jana Pawła II  
ul. Dworcowa 12/5 
85-010 Bydgoszcz 

 

- lub skan na adres: biuro@fundacjaskarbowosci.pl  
również najpóźniej do dnia 20 września 2016 r. 

 

Dziecko/młodzież zostaje objęte ubezpieczeniem po wpłaceniu składki w terminie 
i po przesłaniu prawidłowo wypełnionego wykazu, również w terminie.   
 

Informujemy, że proponowane przez nas ubezpieczenie może zastępować ubezpieczenie szkolne.  
Każdy Ubezpieczony otrzyma z PZU S.A. certyfikat . 
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