
NNW i OC dla studentów 
UAM w Poznaniu

OFERTA 
UBEZPIECZENIA

pzu.pl

O
ddział PZU

 SA
 w

 Poznaniu, ul. G
łogow

ska 72, 60-740 Poznań

O
ddział PZU

 SA
 w

 Poznaniu 
ul. G

łogow
ska 72 

60-740 Poznań

UBEZPIECZONY (IMIĘ, NAZW
ISKO, PESEL, ADRES ZAMELDOW

ANIA)

UBEZPIECZONY (IMIĘ, NAZW
ISKO, PESEL, ADRES ZAMELDOW

ANIA)

SKŁADKA PŁATNA DO
 30.11.2014 r.

SKŁADKA PŁATNA DO
 30.11.2014 r.

SKŁADKA ZA UBEZPIECZENIE W
ARIANT .........

SKŁADKA ZA UBEZPIECZENIE W
ARIANT .........

9
6
 
1
0
2
0
 
4
0
2
7
 
2
0
0
4
 
0
0
0
0
 
8
2
2
9
 
9
6
8
4

9
6
 
1
0
2
0
 
4
0
2
7

2
0
0
4
 
0
0
0
0
 
8
2
2
9
 
9
6
8
4

Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.  
Ma ona charakter wyłącznie informacyjny.

801 102 102
pzu.pl

Dla wszystkich studentów UAM w Poznaniu 
została przygotowana dodatkowa oferta 
ze zniżką specjalną w wysokości 20% 
w ubezpieczeniu PZU POMOC W PODRÓŻY

Osoby, które podróżują, uczą się lub pracują po za RP mogą 
skorzystać  na warunkach szczególnych  z uwzględnieniem 
zniżki specjalnej  w wysokości 20% z propozycji 
ubezpieczenia turystycznego z rozszerzeniem o opcje:
• praca
• uprawianie wyczynowe sportu
• nauka i praktyki

Ochrona ta ważna jest także dla studentów 
przyjeżdżających  do Polski  w ramach wymiany 
z UAM.

Jak skorzystać z oferty specjalnej PZU POMOC 
W PODRÓŻY:

Napisz lub zadzwoń:
• ifatalska@agentpzu.pl  601 720 152
• alekaminska@pzu.pl 61 308 38 80
• astachowska@pzu.pl 666883622

Odwiedź agencje, która dedykowane jest do obsługi 
tej oferty:
• Agencja Ubezpieczeniowa  ul. Bukowska 65, Poznań

Co masz zrobić gdy doszło do nieszczęśliwego 
wypadku  i potrzebujesz pomocy assistance?

Zadzwonić na infolinię pod numery 801 102 102 lub  
22 566 55 55 – podaj nr polisy lub swóje dane z nr PESEL, 
nazwę uczelni. Określ jakiej pomocy potrzebujesz w ramach 
pomocy assistance np. Wizyta kontrolna Ubezpieczonego, 
po złamaniu nogi – potrzebny transport medyczny itp.



A jeżeli wynajmujesz pokój lub mieszkanie, a także gdy 
mieszkasz w akademiku – wybierz WARIANT 5 – ze 
składką 20 zł zapewni Tobie nie tylko ochronę w stosunku 
do osoby, od której najmujesz pomieszczenie ale daje rów-
nież komfort posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej w życiu prywatnym (jest to połączenie Wariantu 4 
z klauzulą najmu)

Jak opłacić składkę?

Najpóźniej do dnia 30.11.2014 r. należy opłacić zsumowa-
ną kwotę za wybrane ubezpieczenia na załączonym druku 
wpłaty lub bezpośrednio na konto 96 1020 4027 2004 
0000 8229 9684 podając wszystkie zawarte dane 
istotne:
• imię i nazwisko,
• PESEL
• wybrany wariant ubezpieczenia
• adres zameldowania
Przykładowo: jesteś studentem z Konina, studiujesz 
historię, mieszkasz w najmowanym pokoju, udzielasz kore-
petycji i będziesz miał praktyki w szkole. Wybrałeś wariant 
ubezpieczenia 1,3,5 ze składką łączną 95 zł.
W rubryce tytułem wpisujesz swoje dane. 
Np. JAN KOWALSKI 92010111111 – WARIANT 1,3,5,. 
62-500 KONIN UL. KOLSKA 14
Odpowiedzialność rozpoczyna się od 01.10.2014 r.
Odcinek opłaty zachowaj (to indywidualny dowód ubez-
pieczenia), jeżeli będziesz oczekiwał potwierdzenia Twojej 
wpłaty napisz do nas alekaminska@pzu.pl

Jak zgłosić szkodę?

Możesz skorzystać z infolinii 801 102 102 lub strony 
www.pzu.pl 
Operator na infolini przeprowadzi Cię przez proces zgłosze-
nia szkody.

Jeżeli wybierzesz zgłoszenie przez internet – wypełni formu-
larz na stronie www.pzu.pl, zakładka zgłoszenie szkody. 

pzu.pl Powiedz nam czego potrzebujesz.

Co oferujemy w standardzie NNW?

Świadczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego 
w następstwie nieszczęśliwego wypadku

Co zostanie zapewnione dodatkowo?

Zwrot kosztów leczenia poniesionych w związku z nie-
szczęśliwym wypadkiem lub zdarzeniem objętym ochroną 
na terytorium kraju i za granicą do wysokości 30%  
wybranej sumy ubezpieczenia.
W ramach kosztów leczenia gwarantujemy odpowiedzial-
ność za koszty rehabilitacji poniesione w okresie 6 miesięcy 
od dnia nieszczęśliwego wypadku lub zdarzenia objętego 
ochroną.
Przy sumie ubezpieczenia 38.000 zł koszty leczenia są do 
wysokości 11.400 zł.

Co jest istotne przy wyborze ubezpieczenia OC? 
(wariant 3)

Co faktycznie jest przedmiotem ubezpieczenia w OC zawo-
dowej?
Jest to odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego wobec 
osób trzecich za szkody będące następstwem czynu niedo-
zwolonego w związku z uczeniem się zawodu np. kierunek 
nauczyciel WARIANT 3 – ze składką 35 zł.

Co jest istotne przy wyborze ubezpieczenia ODPO-
WIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ? ( WARIANT 4, 5)

Jak zapewnić sobie ochronę za zdarzenia mające miejsce 
w życiu codziennym?
Jeżeli szkoda powstanie w wyniku wykonywania życia 
codziennego – przechodzenie przez ulice, nieumyślne uszko-
dzenie pojazdu w trakcie jazdy na rowerze, przypadkowe 
zniszczenie sprzętu na uczelni itp. – możesz się zabezpie-
czyć przed takim roszczeniem, gdy wykupisz WARIANT 4 
– składka 15 zł

Pomyśl w ubezpieczeniu dzisiaj.

Życie niesie z sobą nieoczekiwane zdarzenia, możesz ich 
skutki ograniczyć gdy masz odpowiednie ubezpieczenie. 
Ubezpieczenie NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) 
zabezpieczy Ciebie przed ich konsekwencjami. Dodatkowo 
w czasie praktyk lub pracy jako opiekun, nauczyciel, instruk-
tor niezbędnym okaże się ubezpieczenie OC (odpowiedzial-
ności cywilnej), również w życiu codziennym istotne jest 
abyś zapewnił sobie minimalną ochronę. Poniżej prezentuje-
my ubezpieczenia, z których wybierz odpowiednio:

RODZAJ 
UBEZPIECZENIA

SUMA UBEZ-
PIECZENIA / 
SUMA GWA-
RANCYJNA

SKŁADKA ZAKRES 
TERYTO-
RIALNY

OZNAKOWANIE 
WYBORU / 
WARIANT 
UBEZPIECZENIA

NNW 38 000 zł 40 zł ŚWIAT 1

OC instruktora, 
nauczyciela, 
praktykanta 
w placówkach 
szkolnych

20 000 zł 35 zł RP 3

OC w życiu pry-
watnym

10 000 zł 15 zł RP 4

OC w życiu 
prywatnym 
rozszerzone o od-
powiedzialność 
za najmowane 
mieszkanie, pokój

10 000 zł 20 zł RP 5

Co jest istotne przy wyborze ubezpieczenia NNW?

Suma ubezpieczenia w wariancie wynosi 38 000 zł. 
Wszystkie świadczenia liczy się procentowo od wskazanej 
sumy ubezpieczenia
• Zakres – ochroną objęte są zdarzenia, które miały miej-

sce zarówno w kraju jak i za granicą. 

Opłata składki do 30.11.2014. Nie ryzykuj zwlekając, 
zapewnij sobie ochronę i pomoc już od dzisiejszego 
dnia.

 801 102 102

Pamiętaj do każdej szkody proś o dostęp internetowy 
i telefoniczny a otrzymasz swój indywidualny kod dostępu 
do dokumentów, które w każdej chwili możesz uzupełnić.

Oferta przygotowana z myślą o zdrowiu 
i bezpieczeństwie Naszych studentów 
– Parlament Samorządu Studentów UAM

Poznaj już dziś swoich przedstawicieli w Samorządzie 
i bądź na bieżąco z informacjami! Jak nas znaleźć?

Szukaj nas w Internecie:

• Parlament Samorządu Studentów na FB: 
https://www.facebook.com/PSSUAM

• Strona internetowa: http://www.samorzad.amu.edu.pl

Nasz adres w Poznaniu:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Parlament Samorządu Studentów
Dom Studencki „JOWITA”
60-813 Poznań, ul. Zwierzyniecka 7/P2

#UAM – Pasja dobrze wykształcona


