Przedstawicielstwo w Białej Podlaskiej
Al. 1000-lecia 28A/15 tel. (083) 342-70-00
ubezpiecza młodzież
Zespołu Szkół Ogólnokształcącego Nr 3 w Białej Podlaskiej
w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków w roku szkolnym 2020/2021
Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
Suma ubezpieczenia: 40 000,- zł
Składka: 45,- zł
1. W zakres ubezpieczenia włączone jest wyczynowe uprawianie sportu przez ubezpieczonych
(regularne uczestnictwo w treningach i zawodach, uprawianie dyscyplin w ramach
pozaszkolnych sekcji i klubów sportowych).
2. Wypłata świadczenia następuje bezkomisyjnie (na podstawie tabel trwałego uszczerbku na
zdrowiu, bez wzywania na komisję lekarską).
3. Świadczenia wypłacane są uprawnionemu, ubezpieczonemu, a jeśli jest on małoletni –
rodzicowi/ opiekunowi prawnemu ubezpieczonego

ZAKRES UBEZPIECZENIA:
RODZAJE ŚWIADCZEŃ

1

2

Świadczenie wypłacane uprawnionemu, w przypadku śmierci ubezpieczonego w wyniku
nieszczęśliwego wypadku
Limit: 100% sumy ubezpieczenia
Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu powstałego na skutek wystąpienia
nieszczęśliwego wypadku

Wysokość
świadczenia

40 000 PLN

400 PLN

Limit: za każdy 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu 1% sumy ubezpieczenia

3

4

Świadczenie wypłacane uprawnionemu, gdy śmierć ubezpieczonego nastąpiła w wyniku
popełnionego przez niego samobójstwa
Limit: 10% sumy ubezpieczenia
Świadczenie z tytułu zachorowanie na sepsę meningokokową lub pneumokokową
Limit: 10% sumy ubezpieczenia

5

Świadczenie za pogryzienie ubezpieczonego przez psa, pod warunkiem, że ubezpieczony
spędzi z tego powodu pełną dobą w szpitalu

6

Limit: 10% sumy ubezpieczenia
Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wystąpieniem
zawału serca lub udaru mózgu

4 000 PLN

4 000 PLN

4 000 PLN

400 PLN

Limit: za każdy 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu 1% sumy ubezpieczenia,

1

7

Świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego na skutek zawału serca lub udaru mózgu

40 000 PLN

Limit: 100% sumy ubezpieczenia
8

Przeszkolenie zawodowe ubezpieczonego, gdy w konsekwencji wystąpienia
nieszczęśliwego wypadku, nie może on wykonywać pracy w dotychczasowym zawodzie

2 000 PLN

Limit: 5% sumy ubezpieczenia
Świadczenie - oparzenia, odmrożenia

zgodnie z
tabelą
uszczerbku

Świadczenie - wstrząśnienie mózgu

zgodnie z
tabelą
uszczerbku

11

Nagłe zatrucia gazami, substancjami chemicznymi, porażenie prądem

zgodnie z
tabelą
uszczerbku

12

Zwrot kosztów leczenia ubezpieczonego na terenie RP, w tym leczenia
stomatologicznego, gdy zostały one poniesione w wyniku wystąpienia nieszczęśliwego
wypadku

9

10

12 000 PLN

Limit: do 30% sumy ubezpieczenia
13

Zadośćuczynienie za ból jeżeli niezdolność do nauki trwa dłużej niż 30 dni i trwały
uszczerbek na zdrowiu jest powyżej 10%

2 000 PLN

14

Limit: 5% sumy ubezpieczenia
Jednorazowe świadczenie, gdy w następstwie wystąpienia nieszczęśliwego wypadku
umrze rodzic ubezpieczonego

4 000 PLN

15

Limit: 10% sumy ubezpieczenia
Świadczenie wypłacane uprawnionemu, gdy ubezpieczony zmarł na skutek nowotworu
złośliwego, a nie ukończył 20 roku życia

4 000 PLN

16

17

Limit: 10% sumy ubezpieczenia
Pobyt w szpitalu ubezpieczonego w wyniku NW – świadczenie płatne w wysokości 0,2%
sumy ubezpieczenia za każdy dzień pobytu w szpitalu wypłacane po minimum 1 pełnej
dobie (24h) maksymalnie przez 90 dni
Pobyt ubezpieczonego w szpitalu w celu leczenia choroby
Wypłata świadczenia pod warunkiem, że pobyt w szpitalu trwał minimum 5 dni,
maksymalnie 4 świadczenia w ciągu roku ubezpieczeniowego

80/doba

200 PLN

Wystąpienie poważnego zachorowania Ubezpieczonego (nowotwór złośliwy, cukrzyca,
18

19

niewydolność nerek, niewydolność wątroby, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych,
śpiączka) – jednorazowa wypłata świadczenia
Świadczenie z tytułu operacji chirurgicznej po nieszczęśliwym wypadków – jednorazowa wypłata
świadczenia w ciągu roku ubezpieczeniowego

1 000 PLN

1 000 PLN

OWU Następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych
zatwierdzone Uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A. zatwierdzone Uchwałą Zarządu z dnia 13.08.2018r.
oraz Tabela oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu dostępne są w sekretariacie szkoły.
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