
Agencja Ubezpieczeniowa OPIEKUN; 91-455 Łódź, ul. Żurawia 7/9

Przedmiot ubezpieczenia:  

Okres ubezpieczenia:

12 miesięcy

Zakres ubezpieczenia:

Wysokość 
świadczenia

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie NW na terenie placówki oświatowej 34 000 zł

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie NW 17 000 zł

Świadczenie z tytułu 100% uszczerbku na zdrowiu 20 400 zł

Świadczenie progresywne (jeśli orzeczono uszczerbek powyżej 60%), dodatkowo 3 400 zł

Świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu (1% SU za 1% uszczerbku na zdrowiu) 170 zł

Świadczenie z tytułu pokrycia kosztów pogrzebu Ubezpieczonego 2 000 zł

Zwrot udokumentowanych kosztów nabycia środków pomocniczych zastosowanych w leczeniu 
Ubezpieczonego w NW do kwoty:

3 400 zł

Zasiłek z tytułu niezdolności do nauki lub pracy spowodowanej NW 340 zł

Świadczenie edukacyjne z tytułu niezdolności do nauki w następstwie NW (za każde rozpoczęte 7 dni 
szkolnych nieobecności, max. za 35 dni szkolnych) - wypłacane począwszy od 15 dnia szkolnego 
nieobecności

100 zł

Świadczenie ryczałtowe z tytułu pogryzienia przez zwierzęta lub ukąszenia przez owady 200 zł

Koszty leczenia następstw nieszczęśliwego wypadku oraz rehabilitacji do kwoty: 5 100 zł
związane z nieszczęśliwym wypadkiem udokumentowane koszty wizyt lekarskich, zabiegów ambulatoryjnych i operacji, 
zakupu lekarstw i środków opatrunkowych, koszty operacji plastycznych; koszty odbudowy stomatologicznej zębów (do 300 
zł za jeden ząb stały lub mleczny); koszty leczenia usprawniającego (koszty rehabilitacji medycznej osoby 
ubezpieczonej); 

Świadczenie szpitalne (za jeden dzień hospitalizacji w związku z NW) - od 1 dnia pobytu w szpitalu 40 zł

Świadczenie szpitalne (za jeden dzień hospitalizacji w związku z chorobą) - od 3 dnia pobytu w szpitalu 40 zł

Kolejna hospitalizacja w związku z tym samym zdarzeniem (NW lub chorobą) - od 1 dnia pobytu w szpitalu 40 zł

Śmierć jednego lub obojga rodziców lub opiekunów prawnych wkutek NW 3 000 zł

Zadośćuczynienie za ból doznany wskutek NW (min. 24 godz. pobyt w szpitalu) 100 zł

Suma ubezpieczenia  17 000 zł

SPJ Składka roczna za jednego ubezpieczonego  50 zł
 

Propozycja ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu                                          
w placówkach oświatowych OŚWIATA dla:

Zespół Szkół Rzemiosła w Łodzi

Następstwa nieszczęśliwych wypadków osób ubezpieczonych powstałych w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela     
na terytorium całego świata, całodobowo, przez 7 dni w tygodniu

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci oraz młodzieży w placówkach oświatowo-
wychowawczych. (Możliwość ubezpieczenia personelu placówek)

Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę - dodatkowe świadczenie w wysokości 5% świadczenia należnego z tytułu 
uszczerbku na zdrowiu, jeśli Ubezpieczony doznał uszczerbku na zdrowiu powyżej 50%



1.

2.

3.

Przykładowe wysokości świadczeń z tytułu uszczerbku na zdrowiu:

Rany kąsane twarzy (2% SU) 340 zł

Rany kąsane poza twarzą (1% SU) 170 zł

Rana skóry twarzy wymagająca zaopatrzenia chirurgicznego, np. szwami (3% SU) 510 zł

Inna rana skóry wymagająca zaopatrzenia chirurgicznego, np. szwami (2% SU) 340 zł

Całkowita utrata zęba stałego (2% SU) 340 zł

Częściowa utrata zęba stałego (1% SU) 170 zł

Całkowita utrata zęba mlecznego (1% SU) 170 zł

Zwichnięcie w obrębie stawu skokowo-goleniowego (1% SU) 170 zł

Zwichnięcie w obrębie stawu kolanowego (5% SU) 850 zł

Złamanie kości nosa (2% SU) 340 zł

Złamanie w obrębie kości przedramienia prawego (3% SU) 510 zł

Złamanie w obrębie kości przedramienia lewego (2% SU) 340 zł

Złamania w obrębie stopy (1% SU) 170 zł

Złamania w obrębie stawu skokowo-goleniowego (2% SU) 340 zł

Złamanie kości podudzia (2% SU) 340 zł

Utrata (amputacja) prawej kończyny górnej powyżej stawu łokciowego (70% SU + progres) 15 300 zł

Utrata (amputacja) lewej kończyny górnej powyżej stawu łokciowego (60% SU) 10 200 zł

Utrata (amputacja) kończyny dolnej powyżej stawu kolanowego (60% SU) 10 200 zł

Utrata (amputacja) kończyny dolnej poniżej stawu kolanowego (50% SU) 8 500 zł

Całkowita utrata (amputacja) wszystkich palców ręki prawej (40% SU) 6 800 zł

Całkowita utrata (amputacja) wszystkich palców ręki lewej (30% SU) 5 100 zł

Jednostronna utrata wzroku (40% SU) 6 800 zł

Obustronna utrata wzroku (100% SU + progres) 20 400 zł

Całkowita utrata mowy (100% SU + progres) 20 400 zł

uczestnictwem w zajęciach wychowania fizycznego w ramach planu lekcji w klasach sportowych i szkołach sportowych;

uczestnictwem w zajęciach w szkolnych klubach sportowych (SKS) oraz uczniowskich klubach sportowych (UKS), 
organizowanych przez daną placówkę oświatową;

uprawianiem przez Ubezpieczonego sportu poprzez uczestnictwo w treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach 
kondycyjnych lub szkoleniowych oraz w pozaszkolnych klubach, związkach i organizacjach sportowych;

Każda umowa ubezpieczenia obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży powstałych w związku z:


