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Ubezpieczenie NNW dzieci, młodzieży oraz personelu w placówkach oświatowych OŚWIATA 2015/2016
Świadczenia

Suma ubezpieczenia / suma gwarancyjna / limit

NNW – świadczenia podstawowe:
1

Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu

2

Świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego zaistniałej w wyniku
NW

3
4

Zwrot udokumentowanych kosztów nabycia środków pomocniczych
Zasiłek z tytułu niezdolności do nauki lub pracy spowodowanej NW

5
6

Świadczenie z tytułu korepetycji
Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę

7

Jednorazowe świadczenie ryczałtowe z tytułu pogryzienia przez
zwierzęta lub ukąszenia przez owady

1% sumy ubezpieczenia za 1% uszczerbku, nie więcej
niż 100% sumy ubezpieczenia
100% sumy ubezpieczenia
Śmierć na terenie placówki oświatowej - dodatkowo
100% sumy ubezpieczenia
do wysokości 20% sumy ubezpieczenia
2% sumy ubezpieczenia, wypłacany jednorazowo, jeżeli
okres niezdolności do nauki lub pracy przekroczył 31 dni
100 zł za 7 dni szkolnych, max. za 35 dni szkolnych,
5% należnego świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na
zdrowiu wypłacane ubezpieczonemu, który na skutek
nieszczęśliwego wypadku doznał trwałego uszczerbku na
zdrowiu powyżej 50%
200 zł, jeżeli ubezpieczony przebywał w związku z tym
zdarzeniem co najmniej 48 godzin w szpitalu

Klauzule dodatkowe:
Klauzula nr 1: Koszty leczenia NNW

Wariant standardowy:

Wariant rozszerzony:

Klauzula nr 2: Świadczenie szpitalne

Klauzula nr 3: Świadczenie progresywne

Klauzula nr 4: Świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego
wskutek wypadku komunikacyjnego
Klauzula nr 5: Świadczenie z tytułu śmierci jednego lub
obojga rodziców lub opiekunów prawnych Ubezpieczonego
wskutek NW
Klauzula nr 6: Świadczenie z tytułu poważnego zachorowania
lub operacji chirurgicznej Ubezpieczonego
Klauzula nr 7: Świadczenie z tytułu śmierci w wyniku
nowotworu złośliwego
Klauzula nr 8: Świadczenie z tytułu pokrycia kosztów
pogrzebu Ubezpieczonego
Klauzula nr 9: Zadośćuczynienie za ból doznany wskutek NW
Klauzula nr 10: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
placówki oświatowej
W tym (po opłacie dodatkowej składki)
Rozszerzenie zakresu o ubezpieczenie OC z tytułu
prowadzenia szatni
Klauzula nr 11: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
nauczyciela, wychowawcy lub innego pracownika
pedagogicznego
Klauzula nr 12: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
Dyrektora placówki oświatowej

2 warianty:
do wysokości 10 % sumy ubezpieczenia:
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 odbudowy stomatologicznej zębów – 300 zł za jeden ząb
do wysokości 30 % sumy ubezpieczenia:
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 odbudowy stomatologicznej zębów – 300 zł za jeden ząb
Ponadto:
koszty leczenia usprawniającego (rehabilitacji) -limit: do 30% sumy
ubezpieczenia NNW
koszty operacji plastycznych- limit: do 30% sumy ubezpieczenia NNW
do wyboru:
- 20 zł za 1 dzień pobytu w szpitalu w związku z NNW
- 40 zł za 1 dzień pobytu w szpitalu w związku z NNW
łącznie nie więcej niż 20 dni, (limit 400 zł lub 800 zł)
dodatkowe świadczenie:
dla uszczerbków na zdrowiu w przedziale od 61% do 80% włącznie – 20%
sumy ubezpieczenia NNW
dla uszczerbków na zdrowiu w przedziale od powyżej 80% do 100% – 30%
sumy ubezpieczenia NNW
50% sumy ubezpieczenia NNW
do wyboru:
1 500 zł albo 3 000 zł
do wyboru:
500 zł albo 1 000 zł
50% sumy ubezpieczenia NNW
do wyboru:
1 500 zł albo 3 000 zł
100 zł
Suma gwarancyjna: 10 000 zł, 50 000 zł, 100 000 zł

Podlimit odpowiedzialności z tytułu prowadzenia szatni wynosi
2 000 zł na wszystkie zdarzenia i 200 zł na jedno zdarzenie
5 000 zł, 10 000 zł, 15 000 zł, 50 000 zł, 100 000 zł, 200 000 zł
10 000 zł, 50 000 zł, 100 000 zł

