
OPIEKUN UBEZPIECZENIA Sp. z o.o., 91-455 Łódź, ul. Żurawia 7/9

2021/2022

Przedmiot ubezpieczenia:  

Okres ubezpieczenia:

12 miesięcy

Zakres ubezpieczenia:

Wysokość 
świadczenia

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie NW na terenie placówki oświatowej 34 000 zł

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie NW 17 000 zł

Świadczenie z tytułu 100% uszczerbku na zdrowiu 20 400 zł

Świadczenie progresywne (jeśli orzeczono uszczerbek powyżej 60%), dodatkowo 3 400 zł

Świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu (1% SU za 1% uszczerbku na zdrowiu) 170 zł

Świadczenie z tytułu pokrycia kosztów pogrzebu Ubezpieczonego 2 000 zł

Zwrot udokumentowanych kosztów nabycia środków pomocniczych zastosowanych w leczeniu 
Ubezpieczonego po nieszczęśliwym wypadku do kwoty:

3 400 zł

Zasiłek z tytułu niezdolności do nauki lub pracy spowodowanej NW, jednorazowo 340 zł

Świadczenie edukacyjne z tytułu niezdolności do nauki w następstwie NW (za każde rozpoczęte 7 dni 
szkolnych nieobecności, max. za 35 dni szkolnych) - wypłacane począwszy od 15 dnia szkolnego 
nieobecności

100 zł

Jednorazowe świadczenie ryczałtowe z tytułu pogryzienia przez zwierzęta (min. 24 godz. pobyt w szpitalu) 200 zł

Koszty leczenia następstw nieszczęśliwego wypadku oraz rehabilitacji do kwoty: 5 100 zł
związane z nieszczęśliwym wypadkiem udokumentowane koszty wizyt lekarskich, zabiegów ambulatoryjnych i operacji, zakupu 
lekarstw i środków opatrunkowych, koszty operacji plastycznych; koszty odbudowy stomatologicznej zębów (do 500 zł za jeden 
ząb); koszty leczenia usprawniającego (w tym koszty rehabilitacji medycznej osoby ubezpieczonej), do kwoty:

Świadczenie szpitalne (za jeden dzień hospitalizacji w związku z NW) - od 1. dnia pobytu w szpitalu 80 zł

Świadczenie szpitalne (za jeden dzień hospitalizacji w związku z chorobą) - od 3. dnia pobytu w szpitalu 80 zł

Kolejna hospitalizacja w związku z tym samym zdarzeniem (NW lub chorobą) - od 1. dnia pobytu w szpitalu 80 zł

Śmierć jednego lub obojga rodziców lub opiekunów prawnych wkutek NW 4 000 zł

Interwencja lekarska wskutek NW i braku orzeczenia uszczerbku na zdrowiu (min.24 godz. pobyt w szpitalu) 170 zł

lub: zadośćuczynienie za ból doznany wskutek nieszczęśliwego wypadku 100 zł

Świadczenia Assistance (pomoc medyczna, bezpieczeństwo w sieci, pomoc psychologiczna i prawna) TAK

Suma ubezpieczenia  17 000 zł

SPE Składka roczna za jednego ubezpieczonego  53 zł
 

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży oraz personelu w placówkach oświatowych Pakiet OŚWIATA

Szkoła Podstawowa nr 5 w Konstantynowie Łódzkim

Następstwa nieszczęśliwych wypadków osób ubezpieczonych powstałych w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela                 
na terytorium całego świata, całodobowo, przez 7 dni w tygodniu

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci oraz młodzieży w placówkach oświatowo-wychowawczych.      
(Możliwość ubezpieczenia personelu placówek)

Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę - dodatkowe świadczenie w wysokości 5% świadczenia należnego z tytułu 
uszczerbku na zdrowiu, jeśli Ubezpieczony doznał uszczerbku na zdrowiu powyżej 50%


