Jedno
ubezpieczenie,
pełna ochrona
NNW PZU EDUKACJA
OFERTA DEDYKOWANA DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH IM. WOJSKA POLSKIEGO W BYDGOSZCZY

Nieszczęśliwy wypadek może się zdarzyć zawsze i wszędzie np.: w przedszkolu, w szkole, na uczelni,
a nawet w domu czy na wakacjach. Dlatego przygotowaliśmy ofertę ubezpieczenia NNW PZU Edukacja.
Teraz łatwo możesz ubezpieczyć dziecko lub siebie,
jeśli już studiujesz – aby to zrobić, kliknij
w poniższy link. Znajdziesz w nim informacje
o ubezpieczeniu.
https://ubestrefa.pl/oferta/ejjt8u
Jeśli zdecydujesz się na ubezpieczenie, uzupełnij dane
na formularzu zgłoszenia.
Gdy opłacisz składkę, otrzymasz certyfikat/polisę
ubezpieczenia.

NNW PZU Edukacja to ochrona:
bez względu na miejsce – ubezpieczenie działa w Polsce
i poza jej granicami (z wyjątkiem usług assistance, które
zapewniamy na terenie Polski),
bez względu na czas – ochrona 24 godziny
na dobę przez cały okres ubezpieczenia.

Masz pytania? Zachęcam do kontaktu.

Ubezpieczenie obejmuje m.in.:
złamania, zwichnięcia, porażenie prądem lub piorunem,
oparzenia, odmrożenia, wstrząśnienie lub podejrzenia
wstrząśnienia mózgu, pogryzienia, ukąszenia, zatrucia
gazami i produktami chemicznymi,
ciężkie choroby m.in. cukrzycę typu 1, neuroboreliozę,
wściekliznę, sepsę, a także wystąpienie pocovidowego
zespołu PIMS-TS,
trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany
m.in. poważnym uszkodzeniem ciała,
zwrot kosztów: zakupu ortez, szyn, gorsetów, aparatów
słuchowych oraz odbudowy stomatologicznej zębów stałych,
usługi assistance: pomoc medyczną, rehabilitacyjną
i pielęgniarską, pomoc psychologa (nawet do 2000 zł),
korepetycje (nawet do 1200 zł), infolinię medyczną,
wypadki komunikacyjne na wodzie i w powietrzu,
a także wypadki spowodowane uprawianiem sportów
(rekreacyjnie, wyczynowo, zawodowo) – nawet tych
wysokiego ryzyka.

Agencja Ubezpieczeniowa
Andrzej Grubczyński
Ul. M. Konopnickiej 28,
85-124 Bydgoszcz
Tel: 052 348 00 58
agrubczynski@agentpzu.pl

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 NNW PZU Edukacja
dostępnych na pzu.pl, w naszych oddziałach lub u naszych agentów.

801 102 102 pzu.pl
Opłata zgodna z taryfą operatora
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