
Dopasuj ubezpieczenie do swoich potrzeb 
 

 
JAK KUPIĆ UBEZPIECZENIE? 

 ON LINE na www.tuz.pl z szybkimi i prostymi 
płatnościami elektronicznymi PayU, 

 za pośrednictwem Agenta - kupując on-line podaj 
kod otrzymany od Agenta, każdy rodzic otrzyma  
5 % zniżki na ubezpieczenie szkolne, 

 w celu uzyskania oferty szytej na miarę - 
zapraszamy do kontaktu z jednym z naszym 
menedżerów sprzedaży, Agentem lub pod 
adresem e-mail: drum@tuz.pl. 

 

  POTRZEBNE INFORMACJE 

 szkodę można zgłosić pod telefonem 22 327 60 60 
lub poprzez wypełnienie formularza na stronie 
www.tuz.pl - dzięki temu rozwiązaniu możesz zgłosi 
szkodę o dowolnej porze, 

 Konsultanci TUZ TUW pod numerem telefonu  
22 327 60 60 odpowiedzą na pytanie dot. 
przedmiotu i zakresu ubezpieczenia, płatności, 
terminu ochrony i pomogą w każdym innym 
przypadku dotyczącym ubezpieczenia, 

 zapytanie w sprawie ubezpieczenia można wysłać 
na e-mail: bok@tuz.pl

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie marketingowy lub reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 k.c., a także nie ma charakteru materiału doradczego. Warunki 
ubezpieczenia oraz koszty i ryzyka z nim związane, jak również informacje na temat ograniczenia odpowiedzialności TUZ TUW określone są w ogólnych warunkach ubezpieczenia, 
dostępnych na www.tuz.pl. 

Zakres ubezpieczenia 
Wysokość sumy ubezpieczenia, wysokość świadczeń  

10 000 zł 15 000 zł 20 000 zł 25 000 zł 35 000 zł 50 000 zł 

trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie 
nieszczęśliwego wypadku, zawału serca, udaru 
mózgu lub wskutek ataków epilepsji 

do 10 000 zł  do 15 000 zł  do 20 000 zł  do 25 000 zł  do 35 000 zł  do 50 000 zł 

za 1 % trwałego uszczerbku – 1 % sumy 
ubezpieczenia. 100 zł 150 zł 200 zł 250 zł 350 zł 500 zł 

śmierć Ubezpieczonego w następstwie 
nieszczęśliwego wypadku, zawału serca, udaru 
mózgu. 

10 000 zł 15 000 zł 20 000 zł 25 000 zł 35 000 zł 50 000 zł 

śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku 
komunikacyjnego. 

10 000 zł.  15 000 zł.  20 000 zł 25 000 zł 35 000 zł 50 000 zł 

koszty zakupu, wypożyczenia, naprawy przedmiotów 
ortopedycznych i środków pomocniczych 

do 2 000 zł do 3 000 zł do 4 000 zł  do 5 000 zł do 5 000 zł do 5 000 zł 

leczenie uciążliwe w następstwie nieszczęśliwego 
wypadku 

100 zł 150 zł 200 zł 250 zł 250 zł 250 zł 

koszty  leczenia  poniesione w następstwie 
nieszczęśliwego wypadku 

do 1 000 zł  do 1 500 zł do  2 000 zł  do 2 500 zł  do 3 500  zł  do 3 500  zł  

koszty rehabilitacji poniesione w następstwie 
nieszczęśliwego wypadku 

do 500 zł  do 750 zł do 1 000 zł  do 1 250 zł do 1 750 zł do 2 500 zł 

dzienne świadczenie szpitalne - pobyt w szpitalu w 
następstwie nieszczęśliwego wypadku 

20 zł / dzień   
(max.  

do  1 800 zł) 

30 zł / dzień   
(max.  

do  2 700 zł) 

40 zł / dzień   
(max.  

do  3 600 zł) 

50 zł / dzień   
(max.  

do  4 500 zł) 

70 zł / dzień   
(max.  

do  6 300 zł) 

100 zł / dzień   
(max.  

do  9 000 zł) 

dzienne świadczenie szpitalne - pobyt w szpitalu w 
następstwie choroby 

10 zł / dzień                               
(max.  

do 600 zł) 

15 zł / dzień                    
(max.  

do 900 zł) 

20 zł / dzień                    
(max. 

do 1 200 zł) 

25 zł / dzień                        
(max.  

do 1 500 zł) 

35 zł / dzień                   
(max.  

do 2 100 zł) 

50 zł / dzień                    
(max.  

do 3 000 zł) 
pobyt w szpitalu w następstwie zachorowania na 
COVID 19 300 zł 300 zł 300 zł 500 zł 500 zł 500 zł 

następstwa ugryzienia przez kleszcza 300 zł 300 zł 300 zł 300 zł 300 zł 300 zł 

pogryzienie przez psa, pokąsanie, użądlenie 100 zł 150 zł 200 zł 250 zł 300 zł 300 zł 

wstrząśnienie mózgu w następstwie nieszczęśliwego 
wypadku 

100 zł 150 zł 200 zł 250 zł 300 zł 300 zł 

zatrucie pokarmowe 100 zł 150 zł 200 zł 250 zł 300 zł 300 zł 

Oparzenie w wyniku nieszczęśliwego wypadku 

II stopień  
100 zł 

II stopień  
150 zł 

II stopień  
200 zł 

II stopień  
250 zł 

II stopień  
 350 zł 

II stopień 
500 zł 

III stopień  
250 zł 

III stopień  
375 zł 

III stopień  
500 zł  

III stopień  
 625 zł 

III stopień  
875 zł 

III stopień  
1250 zł 

koszty pogrzebu rodzica/opiekuna prawnego 
Ubezpieczonego w przypadku śmierci w następstwie 
nieszczęśliwego wypadku 

1 000 zł                                 
/osoba 

1 000 zł         
/osoba 

2  000 zł          
/osoba 

  2 000 zł                            
/osoba 

    2 500 zł                     
/osoba 

    2 500 zł                         
/osoba 

SKŁADKA ROCZNA DLA DZIECKA UCZĘSZCZAJACEGO 
DO  ŻŁOBKA LUB PRZEDSZKOLA 26 zł 31 zł 36 zł 42 zł 51 zł 98 zł 

SKŁADKA ROCZNA DLA UCZNIA SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ  30 zł 37 zł 41 zł 45 zł 57 zł 102 zł 

SKŁADKA ROCZNA DLA UCZNIA W WIEKU LICEALNYM I 
STUDENTÓW WYŻSZYCH UCZELNI 38 zł 44zł  49 zł 54 zł 65 zł 120 zł 


