
 
 

 Ubezpieczenie NNW 

rok szkolny 2022/2023 

ZAKRES UBEZPIECZENIA WARIANT 
III 

śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku  30 000 

śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego 60 000 

śmierć Ubezpieczonego na terenie placówki oświatowej w następstwie nieszczęśliwego 
wypadku 

90 000 

trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku 
(również wskutek zawału serca, udaru mózgu) 

30 000 

za 1 % trwałego uszczerbku – 1 % sumy ubezpieczenia 300 

dzienne świadczenie szpitalne - pobyt w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku  
(od 1-go dnia pobytu w szpitalu, max 80 dni pod warunkiem, że pobyt w szpitalu trwał 
nie krócej niż 24h) 

150 

Dzienne świadczenie szpitalne - pobyt w szpitalu w wyniku choroby, w tym COVID- 19  
(od 1-go dnia pobytu w szpitalu, max 50 dni pod warunkiem, że pobyt w szpitalu trwał 
nie krócej niż 24h) 

150 

koszty leczenia poniesionych w następstwie NW  
podlimit: koszty leków w wysokości 500 zł 

5 000 

kosztów leczenia poniesionych w następstwie NW – koszty rehabilitacji 2 500 

koszty leczenia stomatologicznego 
podlimit: na jeden ząb w wysokości 500zł 

1 200 

rany będące następstwem nieszczęśliwego wypadku wymagające założenia min. dwóch 
szwów 

350 

operacje w wyniku nieszczęśliwego wypadku (świadczenie jednorazowe) 1 000 

zwrot kosztów zakupu, wypożyczenia, naprawy przedmiotów ortopedycznych i środków 
pomocniczych uszkodzonych w następstwie nieszczęśliwego wypadku 
(podlimit: okulary lub aparat słuchowy uszkodzony w następstwie nieszczęśliwego 
wypadku na terenie placówki oświatowej w wysokości 500 zł) 

10 000 

następstwa ugryzienia przez kleszcza, zdiagnozowanie boreliozy 2 100 

pogryzienie przez psa, pokąsanie, użądlenie (świadczenie jednorazowe) 420 

wstrząśnienie mózgu w następstwie nieszczęśliwego wypadku   
(jednorazowe świadczenie) 

450 

„świadczenie bólowe” – jednorazowe świadczenie 
(uszkodzenie ciała, które wymagało interwencji lekarskiej w placówce medycznej oraz 
leczenia i co najmniej dwóch wizyt kontrolnych) 

500 

jednorazowe świadczenie z tytułu zdiagnozowania poważnego zachorowania w tym 
sepsa  
(pod warunkiem, że choroba została rozpoznana po raz pierwszy w okresie trwania 
ochrony ubezpieczeniowej) 

3 000 

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

4 500 

oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku  2 500 

zwrot kosztów wycieczki szkolnej w następstwie nieszczęśliwego wypadku 800 

wyczynowe uprawianie sportu TAK 
. 

 


