
 

 

 
  

Świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego 
poniesionej  wskutek NNW na terenie placówki 
oświatowej   

                                                  46 000,00 zł 

Wypłata w razie 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu 
wskutek NNW w tym zawał serca i udar mózgu oraz 
akty  terroru 

 
 

23 000,00 zł 

Świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego 
poniesionej wskutek NNW  

23 000,00 zł 

Świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego 
poniesionej wskutek  aktu terroru 

11 500,00 zł 

Świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego w wyniku 
choroby nowotworowej 

11 500,00 zł 

Zwrot kosztów odbudowy stomatologicznej do 500 zł za 
jeden ząb – limit: 

2 300,00 zł 

Wypłata za 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu 
wskutek NNW. System wypłat proporcjonalnych – 
procent Sumy Ubezpieczenia  w tym także  w wyniku 
aktów terroru 

 
 

230,00 zł 

Zwrot udokumentowanych kosztów nabycia protez i 
specjalnych środków ochrony do wysokości  

4 600,00 zł 

Świadczenie z tytułu pokrycia kosztów pogrzebu 
Ubezpieczonego  

 
2 000,00 zł 

 

Zwrot udokumentowanych kosztów leczenia następstw 
nieszczęśliwych wypadków ( koszty wizyt lekarskich, 
zabiegów ambulatoryjnych i operacji, zakupu lekarstw i 
środków opatrunkowych, badań diagnostycznych, 
transportu z miejsca wypadku do szpitala lub 
ambulatorium ) w tym zakup okularów korekcyjnych, 
aparatów słuchowych i ortodontycznych - limit 300 zł 

2 300,00 zł 

Zwrot kosztów leczenia usprawniającego   1 500,00 zł 

Świadczenie z tytułu operacji plastycznych   będące 
następstwem  NW – limit:  ( w ramach KL ) 

2 300,00 zł 

Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego 
 

4 600,00 zł 

Zasiłek z tytułu niezdolności do nauki do wysokości 2% 
Sumy Ubezpieczenia (powyżej 1 miesiąca) 

 
460,00 zł 

Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę   
5 % wypłaconego 

świadczenia 

Świadczenie edukacyjne z tytułu niezdolności do nauki  
( za każde 7 dni szkolnych nieobecności w placówce 
oświatowej) z NNW 

 
100,00 zł 

Świadczenie progresywne – 20 % Sumy Ubezpieczenia 
wypłacone w przypadku orzeczenia uszczerbku w 
przedziale 61%do 100 % 

4 600,00 zł 

Jednorazowe świadczenie ryczałtowe z tytułu 
pogryzienia przez zwierzęta lub ukąszenia przez owady/ 
ugryzienie kleszcza ( potwierdzenie boreliozy lub 
zapalenia opon mózgowych ) 

 
 

400,00 zł / 1 000,00 zł 
 

Świadczenie z tytułu poważnego zachorowania lub 
operacji chirurgicznej w tym borelioza i sepsa /operacja 
chirurgiczna 

1 000,00 zł/500,00 zł 

Wycięcie migdałków- świadczenie od pierwszego dnia 
pobytu w szpitalu 

250,00 zł 

Świadczenie  z tytułu  pobytu  w szpitalu w wyniku 
choroby w tym w wyniku zachorowania Covid-19 
 - pobyt w szpitalu płatny od drugiego dnia  do 90 dni 
hospitalizacji 

 

40,00 zł 

Dzienne świadczenie szpitalne za każdy dzień pobytu 
spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem - pobyt w 
szpitalu płatny od pierwszego dnia  do 90 dni 
hospitalizacji  

40,00 zł 

Świadczenie Assistance – pomoc medyczna                    

i informatyczna.    Infolinia   22 501 33 33  

Assistance  medyczny- 500 zł na każdą usługę, 800 zł transport medyczny 700  zł pomoc 
psychologa. Cyberbezpieczeństwo - 4 interwencje w okresie ubezpieczenia.Pomoc 
psychologiczno-prawna-2 konsultacje. Prawnik-bez limitu 

 Zakwaterowanie Rodzica lub opiekuna prawnego w związku z hospitalizacją dziecka po nieszczęśliwym wypadku lub w wyniku choroby 
100,00 zł na dzień, nie więcej niż 10 dni ( 1000,00 zł ), jeśli odległość od miejsca zamieszkanie wynosi minimum 50 km     


