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PAKIET BEZPIECZNA SZKOŁA 

ROK SZKOLNY 2020/2021 

 

SU 25 000 zł  /składka 60 zł 

 

ZAKRES UBEZPIECZENIA 

 

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

uszczerbku. 

 

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

 

3. Śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego – 150% sumy ubezpieczenia. 

 

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

 

5. Świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku – do 5 000 zł 

na jedno i wszystkie zdarzenia, 50 zł za każdy dzień nieprzerwanego pobytu w szpitalu od 1-go 

dnia hospitalizacji i nie dłużej niż 90 dni.  

 

6. Świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu wskutek choroby - do 4 000 zł na jedno i wszystkie 

zdarzenia, 40 zł za każdy dzień nieprzerwanego pobytu w szpitalu od 1-go dnia hospitalizacji 

(pobyt co najmniej 5 dni)  i nie dłużej niż 30 dni.  

 

7. Świadczenie z tytułu oparzenia lub odmrożenia ciała – wypłacane jest w kwocie 

stanowiącej iloczyn sumy ubezpieczenia i wskaźnika procentowego określonego w OWU, pod 

warunkiem że Ubezpieczony uległ oparzeniu co najmniej II stopnia.  

 

8. Świadczenie z tytułu uciążliwości leczenia :  jednorazowe świadczenie w wysokości 250 zł 

(w przypadku braku trwałego uszczerbku na zdrowiu , warunkiem wypłaty świadczenia jest 

konieczność hospitalizacji przez co najmniej 5 dni). 

 

9. Świadczenie z tytułu wstrząśnienia mózgu – jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł 

(w przypadku braku trwałego uszczerbku na zdrowiu , warunkiem wypłaty świadczenia jest 

konieczność hospitalizacji przez co najmniej 2 dni). 

 

10. Świadczenie z tytułu pogryzienia przez zwierzęta  lub ukąszenia przez owady, węże lub 

żmije - świadczenie jednorazowe w wysokości 250 zł pod warunkiem wizyty ambulatoryjnej 

(każdej tj. bez limitu dni/ godzin). 



 

 

 

11. Świadczenie z tytułu poważnego zachorowania - (sepsa, śpiączka, anemia aplastyczna, 

mocznica, transplantacja głównych narządów, utrata wzroku, utrata kończyn, stwardnienie 

rozsiane) w wysokości 1 500zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie odpowiedzialności ; 

 

12. Świadczenie z tytułu  zachorowania na COVID-19 – wypłacane jest w kwocie 500 zł, dla 

osób do 18 roku życia; 

 

13. Świadczenie z tytułu śmierci rodzica lub opiekuna prawnego -wskutek następstw 

nieszczęśliwego  wypadku wypłacane jest jednorazowo  w kwocie 2000 zł; 

 

14. Świadczenie z tytułu czasowej niezdolności do pracy lub nauki – wypłacane jednorazowo 

w kwocie 500 zł pod warunkiem ,że czasowa niezdolność do pracy lub nauki trwała przez okres 

minimum 21 dni. 

 

15. Świadczenie z tytułu zachorowania na nowotwór złośliwy – wypłacane jednorazowo w 

wysokości 3000 zł; 

 

16. Zwrot kosztów leczenia poniesionych na terenie RP wskutek nieszczęśliwego wypadku 

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

zaleconych lekarstw oraz opatrunków ) –  do 2500 zł. 

 

17. Zwrot kosztów rehabilitacji – do 2500 zł wypłacane pod warunkiem ,że nie zostały pokryte  

z ubezpieczenia społecznego; 

 

18. Zwrot kosztów operacji plastycznych -  do 2500 zł wypłacane pod warunkiem, że nie 

zostały pokryte z ubezpieczenia społecznego; 

 

19. Zwrot kosztów odbudowy stomatologicznej zębów stałych – do 500 zł, z 

zastrzeżeniem  ,że koszt odbudowy stomatologicznej jednego zęba stałego  nie może 

przekroczyć 250 zl; 

 

20. Zwrot kosztów nabycia (w tym wypożyczenia)  przedmiotów ortopedycznych i środków 

pomocniczych – do 4000 zł , wypłacane pod warunkiem, że nie zostały zrefundowane przez 

NFZ; 

 

21.  Zwrot kosztów zakupu lub naprawy uszkodzonych okularów korekcyjnych lub 

aparatu słuchowego – poniesionych wskutek NW do 200 zł wypłacane pod warunkiem, że nie 

zostały pokryte z ubezpieczenia społecznego; 

 

22.  Zwrot kosztów korepetycji – poniesionych wskutek NW do 500 zł , pod warunkiem ,że 

ubezpieczony był czasowo nie zdolny do nauki przez okres co najmniej 21 dni. 

 

23. Świadczenie z tytułu wycięcia wyrostka robaczkowego -wypłacane jednorazowo w 

wysokości 250 zł, pod warunkiem ,że Ubezpieczony był w związku z tym zdarzeniem 

hospitalizowany; 

 
1
 Szczegółowe  warunki ubezpieczenia wg obowiązujących OWU TUW „TUW” w porozumieniu z Firmą 

„PROVIDUS” 


