
ROK SZKOLNY  2022/2023 

ZAKRES  UBEZPIECZENIA 

OPCJA PODSTAWOWA 

Rodzaj świadczenia  

Suma 

ubezpieczenia 

(SU) 

Wysokość świadczenia w % Wysokość świadczenia w zł 

1 
Śmierć ubezpieczonego na terenie placówki 

oświatowe w wyniku NW 

29 000 zł 

dodatkowo 100% SU 58 000 zł (łącznie ze 

świadczeniem wskazanym 

w wierszu poniżej) 

2 Śmierć ubezpieczonego w wyniku NW (w tym 

również zawał serca i udar mózgu)  

100% SU 
29 000 zł 

3 100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW  100% SU 29 000 zł 

4 Poniżej 100% uszczerbku na zdrowiu w 

wyniku NW 

za każdy 1% uszczerbku na 

zdrowiu – 1% SU 
290 zł 

5 Koszty nabycia wyrobów medycznych 

wydawanych na zlecenie oraz 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 8 700 zł w tym okulary 

korekcyjne i aparaty 

słuchowe – do 200 zł 

6 Koszty przekwalifikowania zawodowego osób 

niepełnosprawnych  w wyniku NW 

do 30% SU 
do 8 700 zł 

7 

Pogryzienie, pokąsanie, ukąszenie 

jednorazowo 1% SU w przypadku 

pogryzienia lub 2% w przypadku 

pokąsania, ukąszenia 

290 zł lub 580 zł 

8 Rozpoznanie u ubezpieczonego sepsy jednorazowo 20% SU 5 800 zł 

9 Śmierć opiekuna prawnego lub rodzica 

ubezpieczonego w następstwie NW 

jednorazowo 10% SU 
2 900 zł 

10 Uszczerbek na zdrowiu  w wyniku ataku 

padaczki 

jednorazowo 1% SU 
290 zł 

11 Wstrząśnienie mózgu w wyniku NW jednorazowo 1% SU 290 zł 

12 Zatrucie pokarmowe lub nagłe zatrucie 

gazami, bądź prażenie prądem lub piorunem 

jednorazowo 5% SU 
1 450 zł 

13 Rozpoznanie u ubezpieczonego chorób 

odzwierzęcych (bąblowica, toksoplazmoza, 

wścieklizna) 

jednorazowo 5% SU 

1 450 zł 

ROZSZERZENIE ZAKRESU WYBRANEJ WYŻEJ OPCJI UBEZPIECZENIE O OPCJE DODATKOWE 

Opcja dodatkowa D2 – oparzenia w wyniku NW 2 000 zł 

II stopień-10% SU;  

III stopień – 30% SU;  

IV stopień – 50% SU 

200 zł  

lub 600 zł  

lub 1 000 zł 

Opcja dodatkowa D4 – pobyt w szpitalu w wyniku 

NW 
6 000 zł 

1% SU za każdy dzień 

(świadczenie płatne od 1 dnia pod 

warunkiem pobytu w szpitalu 

minimum 3 dni) 

60 zł 

Opcja dodatkowa D5 – pobyt w szpitalu w wyniku 

choroby 
6 000 zł 

1% SU za każdy dzień 

(świadczenie od 3-go dnia pobytu) 
60 zł 

Opcja dodatkowa D10 – koszty leczenia w wyniku 

NW 
350 zł 

do 100% SU podlimit na 

rehabilitację 1000 zł 
do 350 zł 

Opcja dodatkowa D13 – koszty leczenia 

stomatologicznego w wyniku NW 
300 zł 

do 100% SU, max. 300 zł za jeden 

ząb 
do 300 zł 

Opcja dodatkowa D20 – Pakiet KLESZCZ i 

rozpoznanie boreliozy 
1 500 zł 

do 100% SU, w tym: 

a)zdiagnozowanie boreliozy do 

1000 zł,  

b)wizyta u lekarza do 150 zł, 

c)badania diagnostyczne do 150 zł, 

d)antybiotykoterapia do 200 zł 

do 1 500 zł 

Hejt Stop 5 000 zł świadczenie zgodnie z OWU zgodnie z OWU 

Postanowienia dodatkowe i odmienne wprowadzone do umowy ubezpieczenia: 

1. Opcja dodatkowa do „Opcji Podstawowej ”włączenie „Uszkodzeń Ciała” w przypadku uszkodzeń ciała  

w następstwie NW, które wymagały interwencji lekarskiej w placówce medycznej oraz leczenie i co najmniej dwóch wizyt 

kontrolnych – świadczenie w wysokości 1% SU określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Podstawowej, Podstawowej 

Plus a z tytułu których nie przysługuje inne świadczenie. 

2. W przypadku wstrząśnienia mózgu – zgoda na skrócony pobyt w szpitalu do dwóch dni, jednorazowe świadczenie 1% SU. 

3. Opcja D4 – pobyt w szpitalu w wyniku NW – odstępstwo – na dodatkowy zapis, że jest odpowiedzialność za pobyt w 

szpitalu w wyniku NW w związku z wypadkiem, który wydarzył się w poprzednim okresie ubezpieczenia i pobyt w szpitalu 

stanowi kontynuację leczenia (chodzi np. o przypadek, gdy dziecko przy złamaniu w roku ubiegłym miało operację i 

założony drut a dopiero w roku bieżącym będzie on usuwany). 

4. Opcja D5 – pobyt w szpitalu w wyniku choroby – odstępstwo – wypłata świadczenia od 2 dnia pobytu, wymagany pobyt  

3 dni.  


