
 

 

Zestawienie świadczeń w zakresie podstawowym oraz rocznych składek za ubezpieczenie  następstw nieszczęśliwych 

wypadków dla dzieci, młodzieży, personelu 

 żłobków, przedszkoli  oraz szkół pomaturalnych i uczelni w roku szkolnym 2021/2022 

Lp. 
 

Rodzaje świadczeń –  Zakres podstawowy SUMA UBEZPIECZENIA 
I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ W ZŁ 

1 Śmierć  w wyniku wypadku komunikacyjnego 30 000 

2 Za 100% trwałego uszczerbku  20 000 

3 
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku oraz sepsy do 2 lat od 
daty wystąpienia 

20 000 

4 
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku niewydolności wielonarządowej  do 2 lat od daty 
wystąpienia 

20 000 

5 

Zwrot kosztów leczenia, czyli wydatków poniesionych wskutek  
NNW  na terytorium RP z tytułu: Udzielenia doraźnej pomocy lekarskiej lub 
ambulatoryjnej. Pobytu w szpitalu, badań ( w tym rezonans magnetyczny, tomograf 
komputerowy)   zabiegów ambulatoryjnych i  operacji. Zakup niezbędnych lekarstw 
lub środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza. W tym zwrot kosztów 
rehabilitacji ze stałym limitem do 1 000 zł.   

2 000 

6 
Dzienne świadczenie szpitalne (związane z NW) - płatne od 1 dnia pobytu, max 90 
dni (jeżeli pobyt w szpitalu trwał co najmniej 2 dni, nie mniej niż 24 godziny) 

20 zł za każdy dzień 

7 
Dzienne świadczenie szpitalne z powodu choroby w tym zdiagnozowanym 
zachorowaniem na koronawirus - płatne od 1 dnia pobytu, max 30 dni (jeżeli pobyt 
w szpitalu trwał co najmniej 2 dni, nie mniej niż 24 godziny) 

20 zł za każdy dzień 

8 
Jednorazowe świadczenie, leczenie szpitalne (min. 7 dni ) – bez trwałego uszczerbku 
na zdrowiu 

600 

9 
Jednorazowe świadczenie na wypadek leczenia ambulatoryjnego (min. 22 dni ) – bez 
trwałego uszczerbku na zdrowiu 

200 

10 
Koszty nabycia środków pomocniczych, protez, gipsów miękkich i innych 
przedmiotów ortopedycznych - do kwoty 

6 000 

11 Koszty odbudowy zębów stałych 
max 500 zł za każdy ząb stały 

nie więcej niż 3 000 zł 

12 Śmierć w wyniku popełnienia samobójstwa 20 000 

13 Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów - do kwoty 6 000 

14 Assistance 2 000 

           Składka roczna w zł 40 

 

W zakres ochrony ubezpieczeniowej NNW powodujący trwały częściowy uszczerbek na zdrowiu (wyciąg z tabel)  

wchodzą również m.in.: 

» skutki pogryzienia przez psa, pokąsania lub pogryzienia przez  

inne zwierzęta oraz ukąszenia owadów  

» poparzenie, odmrożenie 

» złamanie, zwichnięcie, skręcenie,  

» wstrząśnienie mózgu, obicie mózgu,  

» zranienie, rany szarpane, rany cięte 

» uszkodzenie narządu słuchu  lub wzroku 

» obrażenia ciała spowodowane atakiem epilepsji, upadkiem  na 

skutek omdlenia, utraty przytomności  o nieustalonej przyczynie  

» następstwa zawału mięśnia sercowego  

» następstwa udaru mózgu 

» następstwa nieudanej próby samobójczej 

» terroryzm. 

Wypłacany jest % sumy ubezpieczenia,  

w jakim Ubezpieczony doznał trwałego 

uszczerbku – zgodnie z załączoną tabelą 

świadczeń. 

 


