
GRUPOWE UBEZPIECZENIE NNW UCZNIÓW - ROK SZKOLNY 2017/2018 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POLONII AMERYKAŃSKIEJ W GULCZU 

UBEZPIECZYCIEL – COLONNADE (dotychczasowa nazwa AIG) 
 
 

 

 

Suma ubezpieczenia Wariant I 
Lp. Zdarzenie ubezpieczeniowe wysokość świadczenia kwota świadczenia 

1. 
Śmierć ubezpieczonego spowodowana nieszczęśliwym 
wypadkiem 

100% 10.000 

2. 
Śmierć ubezpieczonego spowodowana zawałem serca lub 
udarem mózgu 

100% 10.000 

3. 
Śmierć ubezpieczonego spowodowana surowymi warunkami 
atmosferycznymi 

100% 10.000 

4. 
Śmierć ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego 
wypadku na terenie placówki oświatowej (dodatkowo) 

100% + 5000 zł 15.000 

5. 
Śmierć ubezpieczonego spowodowana wypadkiem 
komunikacyjnym 

100% + 5000 zł 15.000 

6. 
Całkowite trwałe inwalidztwo (świadczenie przysługuje 
niezależnie od świadczeń określonych w punkcie 7.) 

maksymalnie  
(zdarzenia określone  

w tabeli) 
20.000 

7a. 
Częściowe trwałe inwalidztwo spowodowane nieszczęśliwym 
wypadkiem 

 za 1% uszczerbku 
(zdarzenia określone  

w tabeli) 
200 

7b. 
Uszkodzenia ciała w wyniku NW lub zdarzenia objętego umową, 
a nie skutkowało wypłatą świadczenia na podstawie pkt 7a 

Świadczenie 
jednorazowe 
- stała kwota 

200 

8. 
Wstrząśnienie mózgu spowodowane nieszczęśliwym 
wypadkiem 

stała kwota   200 

9. 
Uszkodzenie zębów spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem 
– za ząb 150 zł 

limit  800 

10. 
Pobyt w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem 
(minimalnie 24 godziny) 

stawka dzienna 30 

11. 
Pobyt w szpitalu spowodowany chorobą  
(pobyt powyżej 3 dób) 

stawka dzienna 30 

12. 
Zwrot kosztów leczenia poniesionych w wyniku nieszczęśliwego 
wypadku, w tym: 

limit do kwoty 1.300 

 Zwrot kosztów leczenia stomatologicznego poniesionych w wyniku nieszczęśliwego wypadku W ramach powyższych kosztów 

 Zwrot kosztów rehabilitacji poniesionej w wyniku nieszczęśliwego wypadku W ramach powyższych kosztów 

 Zwrot kosztu zakupu leków niezbędnych do leczenia skutków nieszczęśliwego wypadku W ramach powyższych kosztów 

 Zwrot kosztu zakupu środków pomocniczych i ortopedycznych W ramach powyższych kosztów 

13. 

Poważne zachorowanie: udar, paraliż, operacja aorty, choroba 
neuronu ruchowego, stwardnienie rozsiane, przeszczep 
ważnego organu, przeszczep szpiku, poważne formy raka, 
poważne oparzenia, by-pass, niewydolność nerek, operacja 
zastawek serca, ślepota, 

kwota stała 5.000 

14. Pogryzienie lub ukąszenie przez zwierzęta jednorazowo 200 

15. 
Oparzenia I stopnia (1% - 30% sumy ubezpieczenia w zależności 
od rozległości obrażeń) 

maksymalna wysokość 
świadczenia 3.000 

 
Oparzenia II, III, IV stopnia (20% - 100% sumy ubezpieczenia w 
zależności od rozległości obrażeń) 

maksymalna wysokość 
świadczenia 3.000 

16. Porażenia/paraliż (cztero- i trzykończynowy) wysokość świadczenia 10.000 

 Porażenia/paraliż (poprzeczne lub połowiczne) wysokość świadczenia 5.000 

 Porażenia/paraliż (jednokończynowe) wysokość świadczenia 2.500 

17. 
Okaleczenie lub oszpecenie twarzy spowodowane NW – blizna 
o długości 3-9 cm 

maksymalna wysokość 
świadczenia 1.250 

 
Okaleczenie lub oszpecenie twarzy spowodowane NW – blizna 
o długości 10 cm lub dłuższa  

maksymalna wysokość 
świadczenia 2.500 

 Trwałe oszpecenie twarzy spowodowane NW 
maksymalna wysokość 

świadczenia 2.500 
 

Składka łączna za pakiet ubezpieczeniowy  49,00 
 

Szczegóły dotyczące zakresu i warunków ubezpieczenia znajdą Państwo w dodatkowym pliku ”Opis ubezpieczenia NNW” 

oraz ogólnych warunkach ubezpieczenia. 

 


