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PAKIET BEZPIECZNA SZKOŁA KATOLICKA 

ROK SZKOLNY 2018/2019 

 

 

Suma ubezpieczenia (SU)/osobę 

  

17.000 zł 

 

 Zakres  ubezpieczenia 

 

Świadczenia w zakresie podstawowym 

 

1. Trwały uszczerbek na zdrowiu – 1% sumy ubezpieczenia za każdy określony % trwałego 

uszczerbku. 

 

2. Śmierć Ubezpieczonego wskutek  NNW – 100% sumy ubezpieczenia. 

 

3. Śmierć Ubezpieczonego w wyniku popełnienia samobójstwa – 50% sumy ubezpieczenia. 

 

4. Zwrot kosztów nabycia środków pomocniczych i wyrobów ortopedycznych  – niezbędnych 

w procesie leczenia, zaleconych przez lekarza – do 25% sumy ubezpieczenia. 

 

5. Ukąszenie przez owady, węże oraz pogryzienia przez zwierzęta – świadczenie jednorazowe 

w wysokości 250 zł pod warunkiem hospitalizacji (każdej tj. bez limitu dni/ godzin).  

 

6. Uciążliwość leczenia lub innych następstw NW w tym: wstrząśnienie mózgu, rany 

wymagające interwencji chirurgicznej, skręcenia i zwichnięcia kończyn, porażenia prądem, 

nagłe zatrucie gazami oraz innymi substancjami lub produktami chemicznymi  

– jednorazowe świadczenie w wysokości 250 zł (w przypadku braku trwałego uszczerbku na 

zdrowiu i zaistniałej konieczności udzielenia pomocy ambulatoryjnej). 

 

7. Zasiłek z tytułu czasowej niezdolności do nauki / pracy w następstwie nieszczęśliwego 

wypadku jednorazowo w wysokości 2% sumy ubezpieczenia (gdy nieszczęśliwy wypadek nie 

spowodował trwałego uszczerbku na zdrowiu, a niezdolność do nauki/pracy trwała minimum 21 

dni) 

 

 

 

 



 

Dodatkowe świadczenia w zakresie podstawowym 
 

 

1. Dzienne świadczenie szpitalne w skutek NNW– do 1500 zł na jedno i wszystkie 

zdarzenia (35 zł za każdy dzień nieprzerwanego pobytu w szpitalu od 3 dnia 

hospitalizacji i nie dłużej niż 21 dni. W przypadku kilkukrotnego pobytu w szpitalu 

związanego z jednym zdarzeniem w związku z nieszczęśliwym wypadkiem, wypłata 

świadczenia przysługuje od 1 dnia kolejnego pobytu w szpitalu)   

 

2. Zwrot kosztów leczenia poniesionych na terenie RP wskutek nieszczęśliwego 

   wypadku (wizyty lekarskie, zabiegi ambulatoryjne, transport z miejsca wypadku do 

 szpitala, koszty niezbędnych operacji z wyłączeniem plastycznych) – do 25% sumy 

 ubezpieczenia. 

 

3. Poważne zachorowanie na nowotwór złośliwy Ubezpieczonego w wysokości 2000zł 

na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie odpowiedzialności 

 

4. Jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania (sepsa, śpiączka, 

transplantacja głównych narządów, utrata wzroku, utrata kończyn) w wysokości 2 000 zł 

na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie odpowiedzialności 

                         

5. Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona o uprawianie sportów walki na 

treningach i zawodach organizowanych przez pozaszkolne kluby sportowe  (m.in. 

aikido, capoeira, kendo, kung-fu, karate, judo, jujitsu, tai chi, taekwondo, zapasy). 

      

  
Szczegółowe  warunki ubezpieczenia wg obowiązujących OWU TUW „TUW” w porozumieniu z Firmą „PROVIDUS” 

 

Składka od osoby 50 zł 


