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Procedura wypłaty świadczenia z ubezpieczenia NNW 

Szanowni Państwo, 

 Dziękujemy za zaufanie i wybór zaproponowanego przez nas programu ochrony ubezpieczeniowej 

dzieci i uczniów. Mamy nadzieję, że spełni ona Państwa oczekiwania.  

Dlatego chcielibyśmy przekazać informacje na temat korzystania ze świadczeń zawartych w polisie: 

• W przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku lub pobytu w szpitalu warto zgłosić się do 

opiekuna polisy. Zwróci on Państwu uwagę na to, co przysługuje w danej sytuacji w ramach polisy 

(koszty leczenia i rehabilitacji, refundacja za prywatne wizyty, koszty nabycia wyrobów 

medycznych i środków pomocniczych, np. okulary, ortezy czy zwrot kosztów korepetycji lub 

wypłata za pobyt w szpitalu) oraz jakie dokumenty należy gromadzić w trakcie leczenia. 

• Podstawę do zgłoszenia szkody stanowi dokumentacja (karta informacyjna z leczenia szpitalnego 

lub SOR, zaświadczenie o zakończonym leczeniu, faktury) 

• Szkodę można zgłosić w naszej siedzibie w Puławach (sprawdzamy, czy dokumentacja jest 

kompletna, pomagamy w prawidłowym wypełnieniu formularza i wysyłce) 

• Świadczenie może zostać wypłacone przelewem na wskazany przez Państwa numer konta lub 

przekazem pocztowym 

Proponujemy dodatkowe opcje zgodnie z zasadą „Przezorny zawsze ubezpieczony”: 

• Dodatkowo do ubezpieczenia otrzymują Państwo imienny BON ZNIŻKOWY 50 zł na zakupy innych 

ubezpieczeń, m.in. mieszkań i domów, zdrowotnych, ochronnych 

• Zapraszamy do kontaktu rodziców zainteresowanych indywidualnym DOUBEZEPIECZENIEM 

DZIECI NA WYŻSZE SUMY, ubezpieczeniem na dodatkowe zajęcia sportowe, wykupieniem pakietu 

prywatnej opieki medycznej, a także zawarciem POLISY POSAGOWEJ, czyli programu 

oszczędnościowego, który zapewni dziecku udany start w dorosłe życie 

• Oferujemy również UBEZPIECZENIA DLA DOROSŁYCH: polisy NNW, na życie, ochronne 

i inwestycyjne  

OPIEKUN POLISY: RCU Puławy, ul. Piłsudskiego 13, 24-100 Puławy 

tel. 607 507 508 lub 607 608 009, pulawy@rcu.pl 

W razie pytań zespół pracowników naszego biura w Puławach pozostaje do Państwa dyspozycji 

mailto:pulawy@rcu.pl
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