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NASTĘPSTWA NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU 
(NNW) - RODZAJ ŚWIADCZENIA SU 

WARIANT 1 

Wyczynowe uprawianie sportu tak 

Składka roczna za osobę 35 zł 
Śmierć ubezpieczonego w następstwie 
nieszczęśliwego wypadku na terenie placówki 
oświatowej 

62 000 zł 

Śmierć ubezpieczonego w następstwie 
wypadku komunikacyjnego 

60 000 zł 

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie 
nieszczęśliwego wypadku (również zawału 
serca, udaru mózgu, ataku epilepsji) 

30 000 zł 

Trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie 
NW SU(również w następstwie zawału serca, 
udaru mózgu, ataku epilepsji) 

30 000 zł 

Kwota za 1 % trwałego uszczerbku w NNW 300 zł 
"Świadczenie bólowe" - leczenie uciążliwe w 

następstwie nieszczęśliwego wypadku, w sytuacji braku 
orzeczenia trwałego uszczerbku na zdrowiu lub gdy uszczerbek 
na zdrowiu wynosi 0% (świadczenie jednorazowe) 

300 zł 

Pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego 
wypadku/choroby - pobyt w szpitalu min. 24 
godziny, płatne od 1-go dnia pobytu, max 100 
dni 

110 zł  
za dzień 

Zwrot kosztów zakupu przedmiotów 
ortopedycznych, środków pomocniczych 

7 800 zł 

Podlimit na okulary korekcyjne, aparat 
słuchowy, pod warunkiem zdarzenia NW na 
terenie placówki oświatowej 

300 zł 

Zwrot kosztów leczenia poniesione w 
następstwie nieszczęśliwego wypadku 

3 000 zł 

Zwrot kosztów rehabilitacji poniesionej w 
następstwie nieszczęśliwego wypadku 

3 000 zł 

Zwrot kosztów leczenia stomatologicznego w 
wyniku NW limit na jedno i wszystkie zdarzenia  
uszkodzenie lub utrata zęba stałego 

1 000 zł 

Następstwa ugryzienia przez kleszcza 1 000 zł 
Pogryzienie przez psa, pokąsanie, użądlenie 600 zł 
Wstrząśnienie mózgu w wyniku NNW 200 zł 
Zatrucie pokarmowe pod warunkiem pobytu w 
szpitalu co najmniej 3 dni 

200 zł 

Poważne zachorowanie 
(świadczenie jednorazowe) 

800 zł 

Oparzenie w wyniku nieszczęśliwego wypadku 
(II i III stopień, w jednakowej wysokości) 

300 zł 

Koszty pogrzebu rodzica/opiekuna prawnego 
Dziecka - świadczenie jednorazowe (śmierć w 
NNW) 

1 000 zł 

Operacje w wyniku nieszczęśliwego wypadku 1 000 zł 
Zwrot kosztów wycieczki szkolnej w 
następstwie NNW 

750 zł 

           1  Świadczenie wypłacane w przypadku uszkodzenia ciała w wyniku NW, wymagającego interwencji lekarskiej w placówce medycznej i leczenia  
                       oraz co najmniej dwóch wizyt kontrolnych; świadczenie wypłacane przy braku uszczerbku na zdrowiu (0% uszczerbku); 
                 2  Wypłata przy pobycie w szpitalu trwającym co najmniej 2 dni; 

                 3  Wypłata przy pobycie w szpitalu trwającym co najmniej 1 dzień lub braku możliwości uczęszczania na zajęcia przez okres co najmniej 7 dni; 

              4  Cukrzyca, dystrofia mięśniowa, guzy śródczaszkowe, inwazyjna choroba pneumokokowa, niewydolność nerek, niewydolność wątroby,  
                             nowotwór złośliwy, oponiak, sepsa (posocznica), śpiączka, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, stwardnienie rozsiane;  

Ubezpieczenie obejmuje wypadki, jakim osoby ubezpieczone mogą ulec na terenie szkoły, w drodze do szkoły i ze 

szkoły, poza szkołą oraz w życiu prywatnym na terenie całego świata. Ochrona ubezpieczeniowa trwa w ciągu 

całego roku szkolnego i wakacji, przez 365 dni w roku, 24 godziny na dobę i obejmuje również wyczynowe 

uprawienie sportu (udział w treningach, zawodach, zgrupowaniach, obozach kondycyjnych i szkoleniowych 

organizowanych w ramach klubów sportowych oraz wypadki w trakcie zajęć WF w klasach sportowych). 


