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1.  Nieszczęśliwy wypadek  ✓ Nagłe, niezależne od woli, odpowiednio, Ubezpieczonego oraz 
Rodzica lub Opiekuna Prawnego zdarzenie, wywołane przyczyną 
zewnętrzną, które nastąpiło w czasie, w którym SI udzielał ochrony 
ubezpieczeniowej i w następstwie którego, odpowiednio, 
Ubezpieczony albo Rodzic lub Opiekun Prawny doznał trwałego 
uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł.  

✓ Za przyczynę zewnętrzną, która wywołała Nieszczęśliwy Wypadek, 
nie uważa się Choroby, w tym choroby psychicznej, a także fizycznych 
obrażeń ciała wynikających z przeciążenia, wysiłku, dźwignięcia lub 
pochylenia. 

2.  Świadczenie z tytułu śmierci Rodzica 
lub Opiekuna Prawnego 
Ubezpieczonego w wyniku 
Nieszczęśliwego Wypadku  

✓ Śmierć Rodzica lub Opiekuna Prawnego Ubezpieczonego musi 
nastąpić w ciągu 180 dni od daty Nieszczęśliwego Wypadku. 

✓ Wypłata świadczenia Ubezpieczonemu do 26 roku życia.   
✓ Wypłata za każdego Rodzica lub Opiekuna Prawnego  

(Rodzic lub Opiekun Prawny – naturalny (biologiczny) ojciec lub 
naturalna (biologiczna) matka Ubezpieczonego bądź osoba, która 
dokonała pełnego lub częściowego przysposobienia 
Ubezpieczonego). 

3.  Świadczenie z tytułu Trwałego 
Uszczerbku na zdrowiu w wyniku 
Nieszczęśliwego Wypadku 

✓ Suma Świadczeń wypłacana jest maksymalnie do wysokości 100% 
Sumy Ubezpieczenia z tytułu Trwałego Uszczerbku Na Zdrowiu w 
wyniku Nieszczęśliwego Wypadku. 

✓ Tabela uszczerbkowa nr 1. 

4.  Świadczenie z tytułu Złamania Kości, 
Zwichnięcia lub Skręcenia Stawu 
Ubezpieczonego 

✓ Suma świadczeń wypłacana jest maksymalnie do wysokości 100% 
Sumy Ubezpieczenia z tytułu Złamania Kości, Zwichnięcia lub 
Skręcenia Stawu, zgodnie z tabelą urazową OWU.  

✓ Złamanie Kości - powstałe w wyniku NW przerwanie ciągłości tkanki 
kostnej. Za złamanie nie uważa się tzw. złamań patologicznych, czyli 
złamań związanych z wcześniejszym stanem chorobowym. 

✓ Zwichnięcie – przemieszczenie przylegających do siebie powierzchni 
stawowych spowodowanych NW, wymagające nastawienia i 
unieruchomienia opatrunkiem gipsowym, ortezą lub temblakiem 
Desaulta, na minimum 10 dni. Zwichnięcie musi być potwierdzone 
badaniem obrazowym. Za zwichnięcie nie uważa się zwichnięć 
nawykowych. 

✓ Skręcenie Stawu – uraz w wyniku NW polegający na przekroczeniu 
fizjologicznego zakresu ruchu w stawie, w wyniku którego dochodzi 
do uszkodzenia tkanek miękkich i struktur okołostawowych. 

✓ Tabela nr 3, 4, 5. 

4. Świadczenie z tytułu pobytu 
Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku 
NW 

✓ Cały świat, pobyt minimum 2 dni, czyli dzień przyjęcia i dzień wypisu 
ze szpitala, jedna zmiana daty.   

✓ Płatne za każdy dzień pobytu w szpitalu, maksymalnie za 90 dni w 12 
miesięcznym okresie ubezpieczenia. 

5. Świadczenie w wyniku pobytu 
Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku 
choroby 

✓ Cały świat, pobyt minimum 2 dni, czyli dzień przyjęcia i dzień wypisu 
ze szpitala,  jedna zmiana daty. Płacimy za każdy dzień pobytu w 
szpitalu, maksymalnie za 90 dni w 12 miesięcznym okresie 
ubezpieczenia. 

✓ Pobyt w Szpitalu musi rozpocząć się po upływie 30 dni od daty 
rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej. Postanowienie to nie ma 
zastosowania od drugiego roku obowiązywania nieprzerwanej 
ochrony ubezpieczeniowej. 

6. Świadczenie z tytułu oparzenia lub 
odmrożenia 

✓ Suma Świadczeń z tytułu Oparzenia lub Odmrożenia, powstałego w 
wyniku tego samego i kolejnych Nieszczęśliwych Wypadków, 
wypłacana jest maksymalnie do wysokości 100% Sumy 
Ubezpieczenia z tytułu Oparzenia lub Odmrożenia. 

✓ Tabela urazowa nr 6.  
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7. Świadczenie z tytułu Ran 
Ubezpieczonego. 

✓ Rana - przerwanie ciągłości powłoki ciała w wyniku działania 
przedmiotu (ostrego lub tępego) prowadzące do linijnego lub 
nieregulowanego uszkodzenia tkanki, powstałe w wyniku NW 
wymagające zszycia (minimum 1 szew) lub założenia plastra 
zastępczego (zastępującego szwy). Za rany nie uważa się ran 
kąsanych i ran pooperacyjnych.   

✓ Z tytułu jednego NW płacimy jedno świadczenie za rany bez względu 
na ilość poniesionych w tym samym wypadku ran.   

✓ Brak limitu na ilość zdarzeń (ran) w ciągu rocznego okresu 
ubezpieczenia. 

8. Świadczenie z tytułu nagłego 
zatrucia gazami, substancjami i 
produktami chemicznymi, porażenia 
prądem lub piorunem.  

✓ Świadczenie wypłacane tylko wtedy, kiedy dane zdarzenia wymagały 
przynajmniej jednego dnia pobytu w szpitalu.  

✓ Świadczenie niezależne od świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu w 
wyniku NW.  

✓ Brak limitu zdarzeń w ciągu rocznego okresu ubezpieczenia. 

9. Świadczenie z tytułu pogryzienia 
bądź pokąsania  przez zwierzęta lub 
ukąszenia przez owady.  

✓ Świadczenie wypłacane tylko wtedy, kiedy dane zdarzenia wymagało 
przynajmniej jednego dnia pobytu w szpitalu.  

✓ Z tytułu jednego NW niezależnie od ilości pogryzienia, pokąsania czy 
pokąszenia - wypłata jednego świadczenia .  

✓ Świadczenie niezależne od świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu w 
wyniku NW.  

✓ Brak limitu zdarzeń w ciągu rocznego okresu ubezpieczenia. 
✓ Tabela urazowa nr 7. 

10. Świadczenie z tytułu wstrząśnienia 
mózgu. 

✓ Świadczenie wypłacane tylko wtedy, kiedy dane zdarzenie wymagało 
przynajmniej dwóch dni  pobytu w szpitalu. 

✓ Świadczenie niezależne od świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu w 
wyniku NW.  

✓ Brak limitu zdarzeń w ciągu rocznego okresu ubezpieczenia. 
✓ Tabela nr 8. 

11. Świadczenie z tytułu ataku Padaczki. ✓ Świadczenie wypłacane w wysokości Sumy Ubezpieczenia, 
wypłacane tylko raz  w okresie ubezpieczenia.  

✓ Winien to być pierwszy w życiu atak padaczki.  
✓ Świadczenie wypłacane na podstawie dokumentacji medycznej, 

rozpoznana jako G40-G40.9 wg ICD 10.  

12. Świadczenie z tytułu Interwencji 
Lekarskiej. 

Świadczenie wypłacane raz w 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia, 
pod warunkiem, że Ubezpieczony doznał Obrażenia Ciała (doznane 
przez Ubezpieczonego obrażenie ciała, które wymagało interwencji 
lekarskiej i przynajmniej jednej wizyty kontrolnej ale nie zostało 
zakwalifikowane do tabeli uszczerbków lub urazów – nie dotyczy ran).  

13. Refundacja kosztów leczenia oraz 
kosztów rehabilitacji. 

✓ Rachunki/faktury z terenu RP (mogą być kopie). 
✓ Niezależnie od miejsca wystąpienia NW.  
✓ Koszty nie mogą być pokryte z NFZ. 
✓ Refundacja nastąpi tylko wtedy, kiedy zostały poniesione w ciągu 180 

dni od NW.  

14. Refundacja kosztów naprawy lub 
nabycia Przedmiotów 
Ortopedycznych i Środków 
Pomocniczych 

✓ Rachunki/faktury z terenu RP (mogą być kopie) 
✓ Niezależnie od miejsca wystąpienia NW.  
✓ Koszty nie mogą być pokryte z NFZ. 
✓ Refundacja nastąpi tylko wtedy, kiedy zostały poniesione w ciągu 180 

dni od NW.  

15. Refundacja kosztów odbudowy 
zębów stałych uszkodzonych lub 
utraconych w wyniku NW. 

✓ Rachunki/faktury z terenu RP (mogą być kopie rachunków). 
✓ Niezależnie od miejsca wystąpienia NW.  
✓ Koszty nie mogą być pokryte z NFZ. 
✓ Refundacja nastąpi tylko wtedy, kiedy zostały poniesione w ciągu 180 

dni od NW. 
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16. Poważne zachorowanie 
Ubezpieczonego. 

✓ Świadczenie będzie wypłacone wtedy, kiedy PZ zostało 
zdiagnozowane po raz pierwszy . 
1. Dzień postawienia diagnozy: COVID-19, Niewydolność Nerek, 

Nowotwór Złośliwy, SEPSA, Śpiączka. 
2. Dzień przeprowadzenia zabiegu operacyjnego: przeszczep 

narządu (trzustka, serce, szpik kostny, wątroba, płuco, nerka).  
✓ Ubezpieczony od momentu postawienia diagnozy musi pozostać przy 

życiu przez co najmniej 30 dni. 

17. Uprawianie sportów Uprawianie sportów wszystkich poza ekstremalnymi i zawodowymi  jest 
w zakresie. Dodatkowo sporty obronne i sztuki walki do ukończenia 15 
roku życia również są w zakresie (decyduje data urodzenia. Sporty 
ekstremalne są wymienione w katalogu zamkniętym, natomiast sporty 
zawodowe to takie, w których Ubezpieczony bierze udział jako członek 
sekcji, klubów  i należy do kadry krajowej czy międzynarodowej lub 
otrzymuje za uprawianie tego sportu wynagrodzenie w dowolnej formie, 
również stypendium.  

18.  Nauczyciele, dyrektorzy ✓ Do 65 roku życia. 
✓ Do ubezpieczenia NNW mogą przystąpić, gdy przystępuje minimum 

80% uczniów w ubezpieczeniu placówek oświatowych. 
✓ Do ubezpieczenia OC mogą przystąpić, gdy przystępuje minimum 

80% uczniów w ubezpieczeniu placówek oświatowych. 

19.  Karencje, franszyzy ✓ Karencja 30 dni na pobyt w szpitalu w wyniku choroby (dotyczy 
pierwszego okresu ubezpieczenia w SI). 

✓ Refundacja – franszyza integralna - 50,00 zł 
✓ OC nauczyciela - franszyza redukcyjna – 200 zł 
✓ OC dyrektora .z-cy dyrektora - franszyza redukcyjna - 200 zł 

 
 
Niniejszy materiał jest informacyjny i nie stanowi umowy ubezpieczenia, a przed wszystkimi powyższymi zapisami 
pierwszeństwo mają zapisy OWU od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej. 

 


