Studenckie życie
może zaskoczyć
NNW PZU EDUKACJA

Jesteś już dorosły i samodzielnie podejmujesz decyzje. Ale prawda jest taka, że chcesz korzystać z życia, uprawiać sporty,
podróżować i nie myśleć o możliwych przykrych konsekwencjach. Dlatego warto pomyśleć o dodatkowej ochronie i zapewnić
sobie ubezpieczenie NNW PZU Edukacja. Dzięki temu zyskasz wsparcie na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń.

Taki scenariusz
może się zdarzyć...
Karolina od dwóch lat studiuje medycynę
– chce zostać chirurgiem. Mimo natłoku zajęć
na uczelni stara się znajdować czas na studenckie
rozrywki. Na początku roku, za namową rodziców,
ubezpieczyła się od następstw nieszczęśliwych
wypadków. Trochę denerwowało ją to, że rodzice
mówią jej, co ma robić. Szybko jednak zrozumiała,
jak dobrze mieć ubezpieczenie, bo już trzy miesiące
później jej studencki budżet mógłby nie udźwignąć
kosztów leczenia, które ją czekało. Podczas
spontanicznego wypadu w góry ze znajomymi,
przewróciła się na desce snowboardowej i złamała
rękę. Złamanie było dość poważne. Karolina była
przerażona. Bała się, że jej marzenia o karierze
chirurga legną w gruzach. Na szczęście szybko
rozpoczęta, prywatna rehabilitacja pozwoliła jej
odzyskać pełną sprawność. Dzięki pieniądzom
z ubezpieczenia nie naruszyła swoich oszczędności,
które regularnie odkłada na zakup samochodu.
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Jak działa ubezpieczenie?
Wypłacamy pieniądze w razie różnych niespodziewanych
sytuacji. Nasze ubezpieczenie obejmuje nie tylko
następstwa popularnych złamań czy zwichnięć,
ale także m.in. ukąszeń, pogryzień, oparzeń,
urazów wewnętrznych i wstrząśnienia mózgu.
Jeśli podczas wypadku uszkodzisz zęby – zapłacimy
za ich odbudowę. Pokryjemy też koszty zakupu sprzętu
ortopedycznego.
Po nieszczęśliwym wypadku 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 na uczelni, w pracy, na wakacjach za granicą
czy podczas prowadzenia samochodu.
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Jeśli chcesz podjąć pracę...
Studenci są najczęściej zatrudniani na umowę zlecenie,
ponieważ do 26. roku życia są zwolnieni z obowiązku opłacania
składek ZUS.
Dla pracodawcy oznacza to niższe koszty zatrudnienia,
bo nie musi odprowadzać za Ciebie składek na ubezpieczenie
społeczne (emerytalnych i rentowych). Dzięki temu może
Ci zaproponować wyższe wynagrodzenie. Pozostajesz jednak
bez ubezpieczenia i jeśli zdarzy Ci się wypadek w pracy, nie
masz prawa do świadczeń chorobowych i rehabilitacyjnych.
Oznacza to, że nie dostaniesz żadnych pieniędzy za czas
choroby i niezdolności do pracy.
Dlatego, by mieć ochronę, warto kupić indywidualne
ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
lub skorzystać z oferty grupowej dostępnej na Twojej uczelni.
Źródło: Portal poradnikpracownika.pl: „Wypadek przy pracy studenta
będącego zleceniobiorcą a świadczenia z ZUS.”

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.
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