Bezpieczne żniwa 2021
– NNW dla Rolnika
W okresie żniw wzrasta ryzyko nieszczęśliwych wypadków w rolnictwie, w związku z tym oferujemy naszym klientom ochronę NNW.
Rolnika, który ubezpieczy swoje uprawy w akcji wiosna 2021, ubezpieczymy od następstw nieszczęśliwych wypadków:
ZAKRES UBEZPIECZENIA
ROZSZERZONY O ZAWAŁ SERCA I KRWOTOK
ŚRÓDCZASZKOWY

Opcja 1

• śmierć

Opcja 2

• śmierć
• trwały uszczerbek na zdrowiu (% za %)

Opcja 3

• śmierć
• trwały uszczerbek na zdrowiu (% za %)
• koszty leczenia do 3000 zł

Opcja 4

•
•
•
•
•

Opcja 5

śmierć
trwały uszczerbek na zdrowiu (% za %)
koszty leczenia do 3000 zł
dieta szpitalna (30 zł/dzień)
śmierć w wypadku komunikacyjnym**

•
•
•
•
•

śmierć
trwały uszczerbek na zdrowiu (% za %)
koszty leczenia do 3000 zł
dieta szpitalna (30 zł/dzień)
pobyt na OIOM/OIT
(jednorazowe świadczenie 1000 zł)
• poważne zachorowanie
(jednorazowe świadczenie 20 000 zł)
• śmierć w wypadku komunikacyjnym**

WIEK
UBEZPIECZONEGO

SUMA UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI,
TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU
10 000 zł

25 000 zł

50 000 zł

SKŁADKA
do 30 lat*

13,68 zł

34,21 zł

powyżej 30 lat

16,42 zł

41,05 zł

68,43 zł
82,11 zł

do 30 lat*

82,87 zł

207,18 zł

414,38 zł

powyżej 30 lat

99,45 zł

248,62 zł

497,25 zł

do 30 lat*

140,24 zł

264,55 zł

471,75 zł

powyżej 30 lat

156,82 zł

305,99 zł

554,62 zł

do 30 lat*

164,31 zł

292,60 zł

506,43 zł

powyżej 30 lat

180,89 zł

334,04 zł

589,30 zł

do 30 lat*

218,88 zł

347,17 zł

561,00 zł

powyżej 30 lat

235,46 zł

388,61 zł

643,87 zł

* dotyczy ubezpieczonego, który w pierwszym dniu ubezpieczenia nie ukończył 30 lat; dla ubezpieczonego, który nie ukończył 30 lat, rozszerzenie o zawał serca
i krwotok śródczaszkowy zawarte jest w zakresie podstawowym bez zapłaty dodatkowej składki
**w razie śmierci w wypadku komunikacyjnym uposażony/uprawniony otrzyma dwa świadczenia – za śmierć oraz za śmierć w wypadku komunikacyjnym

W zależności od wybranego wariantu ubezpieczenie zapewni świadczenie w razie nieszczęśliwego wypadku, który wydarzy się w domu,
podczas pracy lub podróży – również za granicą. Wybierz dogodną opcję ubezpieczenia.
Umowę ubezpieczenia zawierasz na okres 12 miesięcy.

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 zawarte są
w aktualnych ogólnych warunkach ubezpieczeń PZU NNW, dostępnych u naszych agentów, w naszych oddziałach i na stronie pzu.pl.
Informacje o promocji znajdziesz również na stronie: pzu.pl/dla-firm-i-pracownikow/majatek-firmy-i-oc/agrobiznes
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Pozostałe świadczenia, które Ci przysługują:
Opcja 1:
• usługi powypadkowe typu assistance na terytorium Polski.
Opcja 2–5:
• usługi powypadkowe typu assistance na terytorium Polski,
• zwrot kosztów zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
• zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych na terytorium Polski,
• świadczenie za leczenie uciążliwe.

Świadczenia

Świadczenie z tytułu śmierci – jeżeli w wyniku wypadku ubezpieczeniowego objętego ochroną nastąpi śmierć, PZU wypłaca świadczenie
z tego tytułu w wysokości sumy ubezpieczenia ustalonej w umowie ubezpieczenia.
Usługi powypadkowe typu assistance na terytorium RP (zakres podstawowy) – usługi assistance świadczone są przez Centrum
Pomocy na terytorium RP w związku z zaistnieniem wypadku ubezpieczeniowego objętego ochroną. W zależności od zaistniałego
wypadku ubezpieczeniowego na wniosek ubezpieczonego lub osoby działającej w jego imieniu, PZU SA może zorganizować i pokryć koszty
usług assistance (np. pomoc medyczna, pomoc rehabilitacyjna i pielęgnacyjna, pomoc psychologa, pomoc domowa, opieka nad dziećmi
ubezpieczonego, które nie ukończyły 18. roku życia i osobami niesamodzielnymi zamieszkałymi wspólnie z ubezpieczonym).
Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu – jeżeli w wyniku wypadku ubezpieczeniowego objętego ochroną ubezpieczony
dozna trwałego uszczerbku na zdrowiu, PZU wypłaca świadczenie w takim procencie sumy ubezpieczenia, w jakim ubezpieczony doznał
trwałego uszczerbku na zdrowiu, maksymalnie jednak do wysokości sumy ubezpieczenia ustalonej w umowie ubezpieczenia.
Zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych – jeżeli w wyniku wypadku ubezpieczeniowego
objętego ochroną ubezpieczony poniósł koszty nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, PZU SA może zwrócić te
koszty do wysokości 15% sumy ubezpieczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu ustalonej w umowie ubezpieczenia, ale nie więcej
niż do wysokości 10 000 zł.
Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych na terytorium RP – jeżeli w wyniku wypadku ubezpieczeniowego
objętego ochroną ubezpieczony poniósł koszty przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych na terytorium RP, PZU SA może
zwrócić te koszty do wysokości 15% sumy ubezpieczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu ustalonej w umowie ubezpieczenia,
ale nie więcej niż do wysokości 10 000 zł.
Świadczenie za leczenie uciążliwe – jeżeli w wyniku wypadku ubezpieczeniowego objętego ochroną ubezpieczony był leczony i leczenie
to było leczeniem uciążliwym, a nie stwierdzono trwałego uszczerbku na zdrowiu, PZU SA wypłaca świadczenie w wysokości 1% ustalonej
w umowie ubezpieczenia sumy ubezpieczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, ale nie więcej niż 1000 zł.
Zwrot kosztów leczenia – koszty leczenia, w tym rehabilitacji, podlegają zwrotowi, jeżeli zostały spełnione łącznie następujące warunki:
• poniesione zostały w związku z leczeniem następstw: nieszczęśliwego wypadku, obrażeń ciała powstałych wskutek ataku epilepsji
albo omdlenia z przyczyny innej niż choroba przewlekła, zawału serca, krwotoku śródczaszkowego,
• były uzasadnione z medycznego punktu widzenia,
• konieczność poniesienia kosztów leczenia powstała nie później niż w okresie 24 miesięcy liczonych od dnia zajścia zdarzeń, o których
mowa w pkt 1,
• w przypadku rehabilitacji – jeżeli konieczność jej przeprowadzenia zaistniała nie później niż w okresie 6 miesięcy liczonych od dnia
zajścia zdarzeń, o których mowa w pkt 1.
Zwrot powyższych kosztów następuje na podstawie rachunków i dowodów ich zapłaty do wysokości rzeczywistych kosztów, maksymalnie
jednak do wysokości limitu ustalonego w umowie ubezpieczenia.
Dieta szpitalna – dieta szpitalna wypłacana jest za każdy dzień hospitalizacji w następstwie: nieszczęśliwego wypadku, obrażeń ciała
powstałych wskutek ataku epilepsji albo omdlenia z przyczyny innej niż choroba przewlekła, zawału serca, krwotoku śródczaszkowego.
Dieta szpitalna wypłacana jest od 1. dnia hospitalizacji ubezpieczonego, nie dłużej niż przez 60 dni.
Pobyt na OIOM/OIT – jeżeli w wyniku wypadku ubezpieczeniowego objętego ochroną ubezpieczony przebywał w czasie hospitalizacji
na OIOM/OIT nieprzerwanie przez co najmniej 48 godzin, przysługuje mu jednorazowe świadczenie w wysokości określonej w umowie
ubezpieczenia.

Definicje:

• krwotok śródczaszkowy – wynaczynienie krwi do jamy czaszki,
• następstwa wypadku ubezpieczeniowego – uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć,
• nieszczęśliwy wypadek – nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w następstwie którego ubezpieczony niezależnie od swej
woli doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł,
• poważne zachorowanie – wystąpienie u ubezpieczonego następującej choroby: udaru, niewydolności nerek, choroby Creutzfeldta
‑Jakoba, zakażenia wirusem HIV przy transplantacji krwi, oponiaka, choroby Parkinsona, utraty wzroku spowodowanej chorobą,
• trwały uszczerbek na zdrowiu – trwałe, nierokujące poprawy uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia ubezpieczonego, spowodowane
wypadkiem ubezpieczeniowym,
• wypadek komunikacyjny – nieszczęśliwy wypadek wywołany ruchem pojazdu bądź pojazdów na drodze, w którym ubezpieczony
brał udział jako uczestnik ruchu; pojęcia: „pojazd”, „droga”, „uczestnik ruchu” – rozumiane są zgodnie ze znaczeniem nadanym przez
obowiązujące przepisy prawa o ruchu drogowym,
• wypadek ubezpieczeniowy – nieszczęśliwy wypadek, atak epilepsji, omdlenie z przyczyny innej niż choroba przewlekła, zawał serca,
krwotok śródczaszkowy,
• zawał serca – martwicę części mięśnia sercowego spowodowaną nagłym zmniejszeniem dopływu krwi do tej części mięśnia sercowego.
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