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 Ochrona 365 dni w roku, 24 godziny na dobę, na całym świecie 

 Pełna obsługa polisy - odbiór zgłoszeń ze Szkoły 

 Likwidacja szkód na miejscu - bezpośredni kontakt z Likwidatorem  i Opiekunem polisy   

 

Zakresy: sumy ubezpieczenia, świadczenia 

Zakresy / Rodzaje Świadczeń 

Sumy 
Ubezpieczenia 

Wariant O-4 

Zgon w następstwie NW na terenie placówki oświatowej 200.000 
Zgon w następstwie NW pod opieką pracownika placówki oświatowej 
poza terenem placówki, w przypadku Ubezpieczonych, którzy nie ukończyli 18 roku życia 25.000 

Zgon w następstwie NW komunikacyjnego 15.000 

Zgon w następstwie NW w tym zawał serca i udar mózgu 10.000 

Max. Odpowiedzialność z tytułu jednego wypadku nie uwzgl. zgonu 22.350 

Trwałe inwalidztwo w następstwie NW 10.000 

Trwałe inwalidztwo w następstwie zawału serca i udaru mózgu 10.000 

Zakup wózka inwalidzkiego 5.000 

 Złamania kości 2.250 

 Oparzenia 2.000 

 Wstrząśnienie mózgu 1.750 

 Rany cięte, szarpane, tłuczone, kłute, darte, kąsane wymagające szycia 350 

 Urazy narządów ruchu 350 

 Pogryzienie przez psa i inne zwierzęta oraz pokąsanie przez owady 110 

 Pobyt w szpitalu w wyniku NW (od 1 doby do 100 dni)) 20 zł/dzień 

 Pobyt w szpitalu w wyniku choroby (od 1 doby do 100 dni)) 20 zł/dzień 

 Operacje w wyniku NW  - 1.000 

 Koszty leczenia w NNW na terenie RP ( w tym koszty rehabilitacji,  
koszty stomatologiczne)  

1.000 

 Zdiagnozowanie SEPSY  1.000 

 Zdiagnozowanie BORELIOZY  500 

 Zdiagnozowanie toksoplazmozy, bąblowicy, wścieklizny 500 

 Zatrucie pokarmowe (w tym rota-wirus)  , zatrucie gazami, porażenie prądem lub 

piorunem-(3 dni pobytu w szpitalu 
500 

Śmierć rodzica w NNW 1.000 

Śmierć obojga rodziców w NNW  3.000 

Koszty porady psychologa (w wyniku NNW)  500 

Koszty porady psychologa (w wyniku NNW oraz śmierci rodzica lub opiekuna prawnego 

wskutek NNW) 
500 

Uszkodzenia ciała w wyniku nieszczęśliwego wypadku (drobne) 150 

• Poważne choroby - Zdiagnozowanie: Choroby nowotworowej,  Paraliżu, Niewydolności 

nerek, Transplantacji głównych organów, Poliomyelitis, Utraty wzroku, Utraty mowy, Utraty 
słuchu, Anemii aplastycznej, Stwardnienia rozsianego, Cukrzycy typu I, Niewydolności serca, 
Choroby autoimmunologicznej, Zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych 

1.000 

HEJT STOP- pomoc informatyczna, psychologiczna, asysta prawna         NOWOŚĆ!!! 5.000 

Składka roczna na osobę  
Obejmuje wyczynowe uprawianie sportu- bez dodatkowej składki !!! 

50 zł 

 

- Gwarancja wypłaty świadczenia, bez konieczności zaistnienia uszczerbku na zdrowiu!, do 300% sum ubezpieczenia!  
 

Przykład:   Wariant O-4 
 

Wstrząśnienie mózgu   1.750 
11 dni w szpitalu      220 
Złamanie przedramienia       450-1.275 
 
WYPŁATA RAZEM    2.420 - 3.245 


