USŁUGI ASSISTANCE PZU BEZPIECZNIE ROWEREM
JEŚLI MIAŁEŚ WYPADEK I POTRZEBUJESZ POMOCY - SKONTAKTUJ SIĘ Z CENTRUM POMOCY PZU

tel. 801 102 102 lub 22 566 55 55
CZYM JEST ASSISTANCE PZU BEZPIECZNIE ROWEREM?
Jest to szeroki zakres usług realizowanych na rzecz poszkodowanego
rowerzysty, mających na celu ułatwienie trudnej drogi prowadzącej z
miejsca wypadku do powrotu do zdrowia.

NA CZYM KONKRETNIE POLEGA POMOC?
BEZPOŚREDNIO PO WYPADKU
Organizacja i pokrycie kosztów (usługi realizowane do kwoty 2000 zł przypadającej na każdy
wypadek ubezpieczeniowy):
- transportu do odpowiedniej placówki medycznej oraz jeśli zaistnieje konieczność:
- transportu pomiędzy placówkami medycznymi w celu np. przeprowadzenia badań lub gdy
wymagać będzie tego stan zdrowia;

PO POWROCIE DO DOMU
Organizacja i pokrycie kosztów (usługi realizowane do kwoty 2000 zł przypadającej na każdy
wypadek ubezpieczeniowy):
- wizyty lekarza w miejscu pobytu ubezpieczonego lub wizyty ubezpieczonego u lekarza;
- wizyty pielęgniarki u ubezpieczonego.

W OKRESIE REKONWALESCENCJI
POMOC REHABILITACYJNO-PIELĘGNACYJNA ORAZ PSYCHOLOGICZNA
Organizacja i pokrycie kosztów (przypadających na każdy wypadek ubezpieczeniowy):
- dostawy leków do miejsca pobytu poszkodowanego – usługa realizowana jest do kwoty
300 zł;
- domowej opieki pielęgniarki (o wartości usług do 1000 zł) w miejscu pobytu
poszkodowanego, gdy hospitalizacja poszkodowanego trwała powyżej 2 dni;
- wizyty fizjoterapeuty lub transportu i zabiegów w poradni rehabilitacyjnej (w obu
przypadkach do kwoty 500 zł);
- pomoc informacyjna i pokrycie kosztów dostarczenia drobnego sprzętu rehabilitacyjnego
lub medycznego do miejsca pobytu poszkodowanego – usługa realizowana jest do kwoty
300 zł.
W następstwie wypadków powodujących ciężkie obrażenia ubezpieczonego lub śmierć
najbliższych, Ubezpieczyciel zapewnia pomoc psychologa. Pomoc przysługuje także
najbliższej rodzinie w związku ze śmiercią ubezpieczonego. Wartość świadczenia do 1500 zł.

W OKRESIE NIESPRAWNOŚCI
POMOC W CZYNNOŚCIACH ŻYCIA CODZIENNEGO
Organizacja i pokrycie kosztów (przypadających na każdy wypadek ubezpieczeniowy):
Usługi realizowane do kwoty 500 zł:
- pomoc domowa, której wsparcie w zakresie m.in. przygotowania posiłków, zakupów,
sprzątania czy podlewania zieleni przysługuje w przypadku hospitalizacji poszkodowanego
trwającej powyżej 2 dni;
- transport dzieci i/lub osób niesamodzielnych do miejsca zamieszkania osoby wyznaczonej
lub osoby wyznaczonej w odwrotnym kierunku;
- w przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą wyznaczoną - organizacja opieki
nad nieletnimi dziećmi i osobami niesamodzielnymi w miejscu zamieszkania
poszkodowanego.
Usługi realizowane do kwoty 300 zł:
- opieka nad psami i kotami poszkodowanego w przypadku hospitalizacji poszkodowanego
trwającej powyżej 2 dni, polegająca na organizacji i pokryciu kosztów przewozu zwierząt do
osoby wyznaczonej lub odpowiedniej placówki gwarantującej 24-godzinną opiekę nad
zwierzętami.

Przez cały czas po zaistnieniu wypadku ubezpieczeniowego rowerzysta ma dostęp do
infolinii medycznej i telefonicznej konsultacji z lekarzem Centrum Pomocy.
Pod numerami telefonu: 801 102 102 lub 22 566 55 55 uzyskać można informację co
do postępowania w zakresie opieki zdrowotnej.

