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Trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku: 
nieszczęśliwego wypadku, zawału serca lub udaru mózgu,

epilepsji

Rozszerzenie odpowiedzialności 
o zwrot kosztów poniesionych 

w wyniku wypadku na terenie placówki oświatowej
naprawy okularów

35 ZŁSKŁADKA ROCZNA: 55 ZŁ 75 ZŁ 125 ZŁ

Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku  w placówce
oświatowej podczas zajęć oraz wycieczek szkolnych

Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku
komunikacyjnego

Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku w tym
wyniku zawału serca lub udaru mózgu oraz epilepsji

Zwrot kosztów leczenia oraz rehabilitacji w
związku z NW

Zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych 
i rehabilitacyjnych w wyniku NW

Pobyt ubezpieczonego w szpitalu w NW*

Pobyt ubezpieczonego w szpitalu z innej niż NW przyczyny
(włączając COVID19)**

Świadczenie w związku z NW nieskutkującym
trwałym uszczerbkiem - tzw. bólowe 

Koszty leczenia stomatologicznego w wyniku NW -
dotyczy zębów stałych

Pokąszenia, ugryzienia, pogryzienia wymagające
hospitalizacji***

Śmierć rodzica / prawnego opiekuna
ubezpieczonego w NW

Wystąpienie poważnego zachorowanie 
u ubezpieczonego (16 jednostek chorobowych) ****

Rozszerzenie odpowiedzialności 
o świadczenie z tytułu zatrucia pokarmowego 

Dodatkowe 
opisy definicji

Pobyt ubezpieczonego 
w szpitalu w NW*

Za 1 dzień pobytu w szpitalu
uważa się dzień kalendarzowy

wraz 
z noclegiem trwający jedną, pełną

dobę. 

Pobyt ubezpieczonego w szpitalu 
z innej niż NW przyczyny (włączając

COVID19)**
Za 1 dzień pobytu w szpitalu uważa się

dzień kalendarzowy wraz 
z noclegiem trwający jedną, pełną dobę.

Pobyt musi trwać min.2 doby 
 

Pokąszenia, ugryzienia,
pogryzienia wymagające

hospitalizacji***

Nie dotyczy pogryzienia
przez ludzi. Minimalny

pobyt w szpitalu 3 doby

Katalog poważnych zachorowań****:
ostra niewydolność oddechowa,
posocznica, wstrząs septyczny, zaburzenia
czynności wątroby, ostra niewydolność
serca, cukrzyca, dystrofia mięśniowa,
inwazyjna choroba pneumokokowa,
niewydolność nerek, niewydolność
wątroby, nowotwór złośliwy z białaczkami i
chłoniakami, sepsa, śpiączka, udar mózgu,
zawał serca

68 000 zł 112 000 zł 168 000 zł 320 000 zł

34 000 zł 56 000 zł 84 000 zł 160 000 zł

17 000 zł 28 000 zł 42 000 zł 80 000 zł

170 zł
za 1%

280 zł
za 1%

420 zł
za 1%

800 zł
za 1%

5 950 zł 9 800 zł 14 700 zł 28 000 zł

5 950 zł 9 800 zł 14 700 zł 28 000 zł

68 zł za 
1 dzień

112 zł za 
1 dzień

168 zł za 
1 dzień

320 zł za 
1 dzień

34 zł za 
1 dzień

56 zł za 
1 dzień

84 zł za 
1 dzień

160 zł za 
1 dzień

120 zł 120 zł 120 zł 120 zł

85 zł za 1 ząb 140 zł za 1 ząb 210 zł za 1 ząb 300 zł za 1 ząb

510 zł 840 zł 1 260 zł 2 400 zł

3 400 zł 5 600 zł 8 400 zł 16 000 zł

1 700 zł 2 800 zł 4 200 zł 8 000 zł

80 zł/120 zł 80 zł/120 zł 80 zł/120 zł 80 zł/120 zł

340 zł 560 zł 840 zł 1 600 zł

REKOMENDOWANY 
WARIANT

Rozszerzony zakres o zdarzenia w
 w

yniku udziału w
 bójce, w

 obronie koniecznej

0,4% SU za dzień pobytu w szpitalu. Limit 180 dni w ciągu roku

max. 1 świadczenie w ciągu roku polisowego – wymagane
2 wizyty kontrolne

0,2% SU za dzień pobytu w szpitalu. Limit 90 dni w ciągu roku

.pod warunkiem pobytu w szpitalu

limit 300 zł na jeden ząb

 

bez uszczerbku/z uszczerbkiem

Oparzenia i odmrożenia (wg tabeli nie więcej niż
25% sumy ubezpieczenia)

4 250 zł 7 000 zł 10 500 zł 20 000 zł


