
Oferta ubezpieczenia na rok szkolny 2020/2021

Data początku ubezpieczenia: 2020-09-01 
Data końca ubezpieczenia: 2021-08-31 

ZAKRES UBEZPIECZENIA

Rodzaj świadczenia Suma 
ubezpieczenia

Wysokość świadczenia 
w % 

Wysokość świadczenia 
w zł

Śmierć ubezpieczonego na terenie placówki 
oświatowej w wyniku NW 

27 000,00 zł

dodatkowo 100% SU 54 000 zł (łącznie ze świadczeniem z 
pkt 2)

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW (w tym również 
zawał serca i udar mózgu) 100% SU 27 000 zł

100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW 100% SU 27 000 zł

Poniżej 100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW  za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu 
- 1% SU

270 zł za każdy 1% uszczerbku na 
zdrowiu

Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie or
az koszty zakupu lub naprawy okularów lub aparatu słuchowego 

uszkodzonych w wyniku NW na terenie placówki oświatowej

do 30% SU, w tym okulary 
korekcyjne i aparaty słuchowe - do 

200 zł

do 8 100 zł, w tym okulary 
korekcyjne i aparaty słuchowe - do 

200 zł 
Koszty przekwalifikowania zawodowego osób 

niepełnosprawnych w wyniku NW do 30% SU do 8 100 zł

Pogryzienie, pokąsanie, ukąszenie
jednorazowo 1% SU w przypadku 
pogryzienia lub 2% w przypadku 

pokąsania, ukąszenia
270 zł lub 540 zł 

Rozpoznanie u Ubezpieczonego sepsy jednorazowo 20% SU 5 400 zł
Śmierć opiekuna prawnego lub rodzica 

Ubezpieczonego w następstwie NW jednorazowo 10% SU 2 700 zł

Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki  jednorazowo 1% SU 270zł
Wstrząśnienie mózgu w wyniku NW jednorazowo 1% SU 270zł

Zatrucie pokarmowe lub nagłe zatrucie gazami, bądź 
porażenie prądem lub piorunem jednorazowo 5% SU 1 350 zł 

Rozpoznanie u Ubezpieczonego chorób 
odzwierzęcych (bąblowica, toksoplazmoza, 

wścieklizna)
jednorazowo 5% SU 1 350 zł 

Opcja Dodatkowa D1 - śmierć Ubezpieczonego 
w następstwie wypadku komunikacyjnego 18 000 zł 100% SU 18 000 zł



Opcja Dodatkowa D2 - oparzenia w wyniku 
nieszczęśliwego wypadku 6 000zł

II stopień - 10% SU; 
III stopień - 30% SU; 
IV stopień - 50% SU

600 zł lub 1800 zł lub 3000 zł

Opcja Dodatkowa D4 - pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego 
wypadku 10 000zł

1% SU za każdy dzień (świadczenie 
płatne od 1 dnia pod warunkiem 
pobytu w szpitalu minimum 3 dni)

100zł

Opcja Dodatkowa D5 - pobytu w szpitalu w wyniku 
choroby (także COVID-19) 10 000zł 1% SU za każdy dzień (świadczenie 

od 3-go dnia pobytu) 100zł

Opcja Dodatkowa D6 - Poważne choroby: nowotwór złośliwy, 
paraliż, niewydolność nerek, poliomyelitis, utrata wzroku, 

utrata mowy, utrata słuchu, anemia aplastyczna,  
stwardnienie rozsiane, cukrzyca typu I, niewydolność serca, 

choroby autoimmunologiczne, zapalenie opon mózgowo-
rdzeniowych, transplantacja głównych organów

1 400,00 zł 100% SU 1 400 zł

Opcja Dodatkowa D10 - koszty leczenia w wyniku 
nieszczęśliwego wypadku 1 200,00zł do 100% SU 

podlimit na rehabilitację 1 000 zł do 1 200 zł

Opcja Dodatkowa D13 - koszty leczenia 
stomatologicznego w wyniku nieszczęśliwego wypadku 1 000 zł do 100% SU, max. 300 zł za jeden 

ząb do 1 000 zł

Opcja Dodatkowa D15 - Assistance EDU PLUS (korepetycje, 
pomoc psychologa, pomoc  informatyczna, pomoc medyczna) do kwoty 5 000 zł / 1 rok / 24h na dobę

Opcje dodatkowe D18 - Koszty leków 500zł świadczenia zgodnie z OWU do 500 zł
ASSISTANCE INFORMATYCZNY: naprawa niewłaściwego

oprogramowania, usunięcie wirusów i niechcianego
oprogramowania, optymalizacja pracy i szybkości

działania komputera.

bezpłatna usługa serwisu 4 razy w roku

Wyczynowe uprawianie sportów: jazda konna, taekwondo, karate, 
taniec, piłka nożna, piłka ręczna, siatkówka, koszykówka itp. 

(uczestnictwo w zajęciach sportowych w szkole
i poza szkołą np. w klubach sportowych)

TAK

Ochrona ubezpieczeniowa 1 rok / cały świat / 24 na dobę


