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Ubezpieczający: PLACÓWKA OŚWIATOWA 

 
 
Liczba zwolnionych z opłacenia składki:  

 
do 10% 

 
 
Zakres ubezpieczenia 

 
Ubezpieczenie obejmuje całodobowo następstwa nieszczęśliwych wypadków, jakie mogą 
się wydarzyć podczas: 
- Nauki lub pracy, 
- w drodze z domu do szkoły/ pracy i ze szkoły/ pracy do domu 
- w życiu prywatnym – powstałe na terytorium całego świata . 
Zakres obejmuje nieszczęśliwe wypadki powstałe podczas uprawiania sportu (w tym: karate, judo, 
capoeira, jujitsu, takewondo, zapasy, kendo, kung-fu, tai chi, aikido) kursów samoobrony 
prowadzonych w placówce oświatowej, signum polonicum, rekonstrukcji walk, bitew historycznych  

 
 
Przedmiot ubezpieczenia: 

 
Zdrowie i życie Ubezpieczonego 
 
Za nieszczęśliwy wypadek uznaje się również: 
a) Zawał serca i udar mózgu, 
b) Usiłowanie popełnienia lub popełnienie samobójstwa, 
c) Utonięcie, 
d) Atak epileptyczny, 
e) Omdlenie. 

 

 

ZAKRES SUMA / LIMIT UBEZPIECZENIA 
 

Śmierć wskutek NW 12.000 zł 

Dodatkowe świadczenie na wypadek śmierci wskutek 
NNW w środku lokomocji lub aktów terroru 

6.000 zł 

Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW 12.000 zł 
Dodatkowe świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu 
wskutek aktów terroru 

6.000 zł 

Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa 
lub kota, ukąszenia przez żmiję, użądlenia 

200 zł 

Jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia NW w 
przypadku, gdy nie został orzeczony trwały uszczerbek na 
zdrowiu 

150 zł 

Zwrot kosztów operacji plastycznych wskutek NW 4.800 zł 
Zwrot kosztów korepetycji niezbędnych wskutek NW 400 zł 
Zwrot kosztów poszukiwania dziecka w przypadku 
zaginięcia 

5.000 zł 

Zwrot kosztów pomocy psychologicznej po NW 400 zł 
  
Klauzula nr 1 - zwrot kosztów leczenia - w tym odbudowa zębów 

stałych 1 000 zł , nie więcej niż 300 zł za jeden ząb 
4.800 zł 

Klauzula nr 2 - dzienne świadczenie szpitalne (pobyt w szpitalu 

w wyniku NW co najmniej 2 dni nie mniej niż 16 godzin ) 
50 zł / dzień max. limit 2 250 zł 

Klauzula nr 4 - jednorazowe świadczenie z tytułu 
poważnego zachorowania Ubezpieczonego 
(anemia aplastyczna, choroba tropikalna, guz mózgu, mocznica, nowotwór 
złośliwy, paraliż, poliomielitis, sepsa, stwardnienie rozsiane, udar mózgu, 
zawał serca w tym również wykrycie wrodzonej wady serca) 

kwota wypłaty 5.000 zł 

Klauzula nr 7 - zwrot kosztów wypożyczenia lub nabycia 4.800 zł 
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środków specjalnych lub uszkodzenia sprzętu medycznego 
( uszkodzenie sprzętu medycznego obejmuje uszkodzenie np. okularów 
korekcyjnych, aparatów słuchowych, aparatów ortodontycznych, pompy 
insulinowej) 
Klauzula nr 10 - 
dzienne świadczenie szpitalne z powodu choroby 
( pobyt w szpitalu min. 5 dni) 

kwota wypłaty 35 zł / dzień max. 2 000 zł 

Klauzula nr 11 – BEZPIECZNE DZIECKO W SIECI 2 ZGŁOSZENIA 

  
SKŁADKA NNW  ZA 1 OSOBĘ 40 pln 

 

DODATKOWO ZAKRES OCHRONY MOŻNA ROZSZERZYĆ : 
 
klauzula nr 6 - zwrot kosztów rehabilitacji 6.000 zł 

składka 2 zł 
Klauzula nr 8 - zwrot kosztów pogrzebu w przypadku śmierci 
prawnego opiekuna Ubezpieczonego  
( udokumentowane rachunkami koszty pogrzebu) 

kwota wypłaty 1 000 zł 
składka 1 zł 

Klauzula nr 9 - jednorazowe świadczenie na wypadek śmierci 
prawnego opiekuna Ubezpieczonego na skutek NNW  
ZASTRZEŻENIE: możliwe włączenie przy składce rocznej za ucznia 
min. 35 zł 

10.000 zł 
składka 2 zł 

Klauzula nr 12 - odpowiedzialność cywilna dyrektora i personelu 
placówki oświatowej w tym funkcji sprawowanych przez 
Ubezpieczonego w trakcie zajęć pozalekcyjnych oraz na koloniach, 
wycieczkach, obozach 
 

Suma gwarancyjna 50 000 zł 
Składkę opłaca agencja 

 

AUTO-ASYSTA : Czym się wyróżniamy? 

- Doświadczenie:  

od kilku lat ubezpieczamy większość szkół na terenie miasta i gminy Gostynin 

- Dostępność:  

nasze biuro mieści się w Gostyninie, ul. Bierzewicka 32, budynek MCH Stara Betoniarnia. 

Jesteśmy czynni od poniedziałku do piątku 8-16, w środy 8-20, oraz soboty 8-13. 

- Pomoc: 

W razie pytań zapraszamy do biura, pomożemy przy zgłoszeniu szkody ( wypisanie 

formularza, skan, ksero itp.) 

 

ZAPRASZAMY  


