
Propozycja ubezpieczenia dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Św. Jana Pawła II w 
Mielcu 

 

           

Opiekun Placówki: Ewa Wesołowska-Rabiniak 533 349 444 

1 Śmierć ubezpieczonego na terenie placówki oświatowej w wyniku NW 46 000 zł 

2 Śmierć w  wyniku NW  23 000 zł 

3 Trwały uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW 230 zł za każdy 1% uszczerbku  

4 
Jednorazowe świadczenie z tytułu pokrycia kosztów pogrzebu Ubezpieczonego w 

wyniku NNW 
2 000zł 

5 Zwrot kosztów nabycia środków pomocniczych 4 600zł 

6 
Zasiłek z tytułu niezdolności do nauki lub pracy z powodu NW; wypłacany jeżeli 

okres niezdolności do nauki lub pracy trwa dłużej niż 31 dni 
460 zł 

7 
Świadczenie edukacyjne z tytułu niezdolności do nauki wypłacane za 7 dni 

szkolnych, max. za 35 dni szkolnych, liczone od 15 dnia nieobecności szkolnej  
100 zł 

8 
Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę wypłacane ubezpieczonemu, który na 

skutek nieszczęśliwego wypadku doznał uszczerbku na zdrowiu powyżej 50% 
5% należnego świadczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu  

9 
Świadczenie z tytułu pogryzienia przez zwierzęta – co najmniej 24 godziny w 

szpitalu 
200 zł 

10 
Świadczenie z tytułu ugryzienia przez kleszcza-jeżeli zdiagnozowano boleriozę lub 

odkleszczowe zapalenie opon mózgowych 
500 zł 

11 Koszty leczenia – NNW wariant rozszerzony 6 900 zł 

12 Odbudowy stomatologicznej zębów 500zł za jeden ząb 

13 
Uszkodzenia okularów korekcyjnych, aparatów słuchowych i aparatów 

ortodontycznych 
300 zł 

14 
Zakwaterowania rodzica lub opiekuna w przypadku hospitalizacji dziecka – 

świadczenie maksymalnie za 10 dni zakwaterowania 
100zł za dzień, nie więcej niż  1 000zł 

15 Pobyt w szpitalu 

80 zł za dzień nie więcej niż 7 200zł  

Hospitalizacja w związku z NNW - od 1 dnia pobytu w szpitalu 

Hospitalizacja w związku z chorobą - od 2 dnia pobytu w szpitalu   

16 
 

Śmierć jednego lub obojga rodziców wskutek NNW 

 

4 000 zł 

17 

Poważne zachorowanie :  

- choroba nowotworowa złośliwa 

- niewydolność nerek 

- porażenie kończyn 

- przeszczep organu 

- utrata wzroku, słuchu  

- cukrzyca typu 1 

- przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B lub C 

- bolerioza lub odkeszczowe zapalenie opon mózgowych 

- sepsa 

1 000 zł 

18 
Operacja chirurgiczna : 

-co najmniej dwudniowy pobyt w szpitalu 

-wycięcie migdałków od pierwszego dnia pobytu w szpitalu  

 

500zł  

250zł  

19 

Interwencja lekarska wskutek nieszczęśliwego wypadku i braku orzeczenia 

uszczerbku na zdrowiu ( min. jedna wizyta kontrolna)  

Zadośćuczynienie za ból odczuwany przez Ubezpieczonego wskutek NNW –pobyt 

w szpitalu min 24 godziny  

 

230zł 

 

100zł  

Składka za ubezpieczenia NNW


