
  

Suma ubezpieczenia / suma 

gwarancyjna / limit 

Suma ubezpieczenia                                                20 000,00 zł 

1

Świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu , w tym nieszczęśliwego wypadku, który nastąpił wskutek aktu 

terroru, za 1% uszczerbku na zdrowiu                                                      200,00 zł 

2

Dodatkowe świadczenie progresywne wypłacane w przypadku orzeczenia uszczerbku na zdrowiu 

będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku w przedziale od 61% do 100%                                                  4 000,00 zł 

3  Świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego zaistniałej w wyniku NW                                                20 000,00 zł 

4

Dodatkowe świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego zaistniałej w wyniku NW, który wystąpił na 

terenie placówki oświatowej                                                20 000,00 zł 

5 Świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego zaistniałej w wyniku NW, który nastąpił wskutek aktu terroru                                                10 000,00 zł 

6 Świadczenie z tytułu pokrycia kosztów pogrzebu Ubezpieczonego - wypłacane jednorazowo                                                  2 000,00 zł 

7

 Zwrot udokumentowanych kosztów nabycia środków pomocniczych (w tym m.in. zalecone przez lekarza 

protezy, ortezy, okulary, aparaty słuchowe)                                                  4 000,00 zł 

8

Zasiłek z tytułu niezdolności do nauki lub pracy spowodowanej NW wypłacany jednorazowo, jeżeli okres 

niezdolności do nauki lub pracy przekroczył 31 dni                                                      400,00 zł 

9

Świadczenie edukacyjne z tytułu niezdolności do naukI wypłacane za 7 dni szkolnych, max. za 35 dni 

szkolnych                                                      100,00 zł 

10

Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę wypłacane ubezpieczonemu, który na skutek nieszczęśliwego 

wypadku doznał uszczerbku na zdrowiu powyżej 50%

 5% należnego świadczenia z tytułu 

uszczerbku na zdrowiu 

11

Jednorazowe świadczenie ryczałtowe z tytułu pogryzienia przez zwierzęta, w tym owady (z wyłączeniem 

ugryzienia przez kleszcza) jeżeli ubezpieczony przebywał w związku z tym zdarzeniem co najmniej 48 

godzin w szpitalu                                                      200,00 zł 

12

Jednorazowe świadczenie ryczałtowe z tytułu ugryzienia przez kleszcza o ile w następstwie tego 

nieszczęśliwego wypadku (ugryzienia przez kleszcza) u Ubezpieczonego zdiagnozowano boreliozę lub 

odkleszczowe zapalenie opon mózgowych                                                      200,00 zł 

                                                 2 000,00 zł 

500 zł za jeden ząb

                                                 4 000,00 zł 

zajęć wychowania fizycznego odbywających się w ramach planu lekcji w klasach lub szkołach sportowych

Ochrona ubezpieczeniowa jest świadczona na terytorium Polski oraz poza jej granicami, 24h na dobę.

1) w przypadku hospitalizacji w związku z nieszczęśliwym wypadkiem - od 1. dnia pobytu w szpitalu;

2) w przypadku hospitalizacji w związku z chorobą - od 3. dnia pobytu w szpitalu;

3) w przypadku kolejnych hospitalizacji w związku z tym samym zdarzeniem (nieszczęśliwym wypadkiem albo 

chorobą) – od 1. dnia pobytu w szpitalu.

Świadczenie szpitalne maksymalnie za 90 dni pobytu w szpitalu; jest wypłacane z tytułu każdorazowego pobytu w 

szpitalu w wyniku tego samego zdarzenia ubezpieczeniowego, przy czym w razie pierwszego pobytu w szpitalu 

świadczenie jest wypłacane:

40 zł za 1 dzień nie więcej niż 3600zł.

ŚWIADCZENIA

świadczenia podstawowe: 

Świadczenia dodatkowe:

Klauzula nr 2: Świadczenie szpitalne

 Klauzula nr 1: Koszty leczenia NNW :

koszty wizyt lekarskich,

zabiegów ambulatoryjnych i operacji,

koszty zakupu lekarstw i środków opatrunkowych,

koszty transportu z miejsca wypadku do szpitala lub ambulatorium,

koszty badań diagnostycznych,

koszty operacji plastycznych

koszty odbudowy stomatologicznej zębów uszkodzonych w wyniku nieszczęśliwego wypadku

Klauzula 4 - Świadczenie z tytułu śmierci jednego lub obojga rodziców lub opiekunów prawnych Ubezpieczonego 

wskutek NW

Ochrona Ubezpieczenia Pakiet OŚWIATA obejmuje swoim zakresem zdarzenia powstałe w trakcie:

zajęć organizowanych przez daną placówkę oświatową w ramach szkolnych klubów sportowych (SKS) oraz uczniowskich klubów sportowych 

(UKS),

uprawiania sportu w ramach pozaszkolnych klubów/organizacji sportowych oraz uczestnictwa w zawodach i zgrupowaniach sportowych,

uprawiania następujących sportów walki: judo, jujitsu, karate, taekwondo, zapasy, aikido, tai chi, kung fu, capoeira, kendo, iaido, kyudo.


