
Ubezpieczenie N N W  Dzieci, Młodzieży, Studentów i Personelu n 
szkolny 2020/2021 

Załącznik nr 1. 
 
 

Program wynegocjowany i rekomendowany przez ATTIS Broker Sp. z o.o. 

Korzyści: 

1. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje uprawianie sportów w ramach zajęć 

 szkolnych i pozaszkolnych (w tym wyczynowe uprawianie sportu). 

2. Wypłata tzw. świadczenia „za ból” w przypadku braku trwałego uszczerbku – wystarczą tylko 2   
wizyty lekarskie. 

3. Dzienne świadczenie szpitalne - świadczenie za każdy dzień pobytu w szpitalu na terenie RP, 

niezależnie od przyczyny pobytu w szpitalu (nieszczęśliwy wypadek, choroba). 

4. Wysoki limit na zwrot kosztów leczenia NNW (m. in. koszty wizyt lekarskich, badań, 

zabiegów, zakupu leków, rehabilitacji, odbudowy zębów stałych) oraz koszty poniesione na 

naprawę lub zakup nowych: okularów, aparatów słuchowych i ortodontycznych. 

5. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również następstwa zawałów serca i udarów mózgu oraz 

obrażeń ciała spowodowanych atakiem epilepsji, omdleniem o nieustalonej przyczynie albo 

sepsą. 

6. Pakiet usług Assistance – wsparcie w procesie leczenia NNW (m.in. wizyta lekarza, pielęgniarki, 
dostarczenie leków). 

 
7. Zakres obejmuje szkody powstałe wskutek terroryzmu w Europie, Ameryce 

Północnej i większości krajów Afryki, Azji i Ameryki Południowej. 

8. Zwolnienie z opłaty składki – 10% pod warunkiem ubezpieczenia 100% dzieci/uczniów). 

9. Odpowiedzialność. 

 Cywilna dla nauczycieli już od 1,00 zł/osobę 

(Suma Gwarancyjna 50.000 zł - 1 zł/osobę) (Suma Gwarancyjna 100.000 zł - 2 zł/osobę). 

10. Nasze działania spełniają wymogi RODO. Powierzając nam Twoje dane, możesz mieć 

 pewność, że są bezpieczne. 
 

11. Likwidacja: 99% szkód likwidowanych do 7 dni. 
  

Podstawowe założenia programu: 

1. Oferta w zakresie NNW została opracowana na podstawie Ogólnych Warunków 
Ubezpieczenia Biznes & Podróż 

z dnia 01.01.2016r. (symbol PAT/OW071/1601) z uwzględnieniem postanowień dodatkowych 

zmieniających 

zakres ubezpieczenia. 

2. Okres ubezpieczenia: 01.09.2020 – 31.08.2021 

3. Zakres terytorialny: cały świat, 24h 

 

 

 



Rodzaje świadczeń: 

Wysokość świadczenia W przypadku śmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku 

albo zdarzenia objętego umową na terenie placówki do której uczęszcza Ubezpieczony, jeżeli nastąpiła 

ona w okresie 
do 2 lat od daty jego wystąpienia – 150% sumy ubezpieczenia. 

 

W przypadku śmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku albo zdarzenia 

objętego umową, jeżeli nastąpiła ona w okresie do 2 lat od daty jego wystąpienia - 100% sumy ubezp. 

20 000 zł 

 

 

15 000 zł 

30 000 zł 

 

 

22 500 zł 

Z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego: 

a) w przypadku uszczerbku w wysokości 100% – pełną sumę ubezpieczenia określoną w umowie, 
10 000 zł 15 000 zł 

b) w przypadku uszczerbku częściowego – procent sumy ubezpieczenia odpowiadający procentowi 

trwałego uszczerbku na zdrowiu. 
100 zł 150 zł 

W przypadku nieszczęśliwego wypadku, którego następstwa nie spowodowały trwałego uszczerbku 

na zdrowiu Ubezpieczonego, a wymagały interwencji lekarskiej w placówce medycznej połączonej 
z dalszym leczeniem (wymagały co najmniej jednej wizyty kontrolnej) – świadczenie jednorazowe 1% 

SU na każdy wypadek. 

100 zł 150 zł 

Zwrot kosztów leczenia pozostających w związku z nieszczęśliwym wypadkiem, w tym również 

kosztów odbudowy stomatologicznej zębów stałych, kosztów rehabilitacji, pod warunkiem, że 

zostały one poniesione na terytorium RP w okresie nie dłuższym niż 2 lata od daty wypadku. 
Za koszty leczenia uważa się koszty poniesione na: wizyty i konsultacje lekarskie, leczenie 

ambulatoryjne, leczenie szpitalne, w tym koszty pobytu w placówce osoby towarzyszącej, zabiegi 

ambulatoryjne, zabiegi operacyjne, badania zlecone przez lekarza, zakup leków oraz środków 

opatrunkowych, transport z miejsca wypadku ubezpieczeniowego do szpitala lub ambulatorium, 
rehabilitację, odbudowę stomatologiczną zębów stałych, oraz koszty poniesione na naprawę lub zakup 

nowych: okularów, aparatów słuchowych i ortodontycznych. 

do 3 000 zł do 4 500 zł 

Zwrot kosztów nabycia środków pomocniczych, protez i innych przedmiotów ortopedycznych 

pozostających w związku z nieszczęśliwym wypadkiem, pod warunkiem, że zostały one poniesione na 

terytorium RP w okresie nie dłuższym niż 2 lata od daty wypadku. 
do 2 000 zł do 3 000 zł 

Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów pozostających w związku z nieszczęśliwym 

wypadkiem, pod warunkiem, że zostały one poniesione na terytorium RP w okresie nie dłuższym niż 2 

lata od daty wypadku. 
do 2 000 zł do 3 000 zł 

W przypadku rozstroju zdrowia Ubezpieczonego spowodowanego sepsą – świadczenie jednorazowe na 

każdy wypadek. 
1 000 zł 1 000 zł 

W przypadku śmierci Ubezpieczonego (dziecka, ucznia w wieku do 25 lat) z powodu wrodzonej wady 

serca – świadczenie jednorazowe. 

Wada wrodzona serca – wrodzona nieprawidłowość anatomiczna budowy serca potwierdzona 

dokumentacją lekarską. 

1 000 zł 1 000 zł 

W przypadku śmierci Ubezpieczonego z powodu nowotworu złośliwego – świadczenie jednorazowe. 1 000 zł 1 000 zł 

W przypadku amputacji Ubezpieczonemu kończyny lub części kończyny z powodu nowotworu 

złośliwego – świadczenie jednorazowe. 
1 000 zł 1 000 zł 

W przypadku śmierci rodzica/opiekuna prawnego Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego 

wypadku, jeżeli nastąpiła ona w okresie do 2 lat od daty jego wystąpienia – świadczenie jednorazowe. 2 000 zł 2 000 zł 

Dzienne świadczenie szpitalne przysługuje, w przypadku trwającego co najmniej 2 dni pobytu 

Ubezpieczonego w szpitalu na terytorium RP (w następstwie nieszczęśliwego wypadku oraz choroby, 

zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową). 
Dzienne świadczenie szpitalne przysługuje od pierwszego dnia pobytu w szpitalu, jednak nie dłużej niż 

za okres 90 dni. 

Dzienne świadczenie szpitalne nie obejmuje pobytu Ubezpieczonego we wszelkiego rodzaju sanatoriach, 

szpitalach uzdrowiskowych, ośrodkach rehabilitacyjnych, domach opieki lub hospicjach (za wyjątkiem 

leczenia rehabilitacyjnego, jeżeli miało ono związek z leczeniem szpitalnym). 

25 zł/dzień 25 zł/dzień 

Świadczenia Assistance pozostające w związku z nieszczęśliwym wypadkiem: 

- wizyta lekarza, wizyta pielęgniarki, transport z miejsca pobytu Ubezpieczonego do placówki 

medycznej, transport z placówki medycznej do miejsca pobytu Ubezpieczonego 

- dostarczenie do miejsca pobytu leków przepisanych przez lekarza - pomoc domowa 

- pomoc psychologiczna - opieka nad dziećmi 

- opieka nad psami i kotami 

- informacja telefoniczna o służbie zdrowia (placówki, lekarze), powiadomienie rodziny, zakładu pracy. 

 

do 500 zł 

do 100 zł 

do 500 zł, max. 7 dni 

do 300 zł 

do 100 zł za dzień do 

300 zł 

 

do 500 zł 

do 100 zł 

do 500 zł, max. 7 

dni 

do 300 zł 

do 100 zł za dzień 

do 300 zł 

Składki dla szkoły podstawowej, szkoły średniej, szkoły wyższej (za osobę)   35,10 zł 52,65 zł 

Składki dla przedszkola, żłobka (za osobę) 31,50 zł  47,25 zł 

 


