
Zakres ubezpieczenia i wysokości świadczeń na rok szkolny 2016/2017 
UBEZPIECZENIE NWW (Szkolne) 

 

RODZAJ ŚWIADCZENIA 
Wysokość 

świadczenia w zł 
Śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego 16 000 

Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku, 
wyniku zawału serca lub udaru mózgu 

12 000 

Uszczerbek na zdrowiu lub uszkodzenie ciała w NNW 
100% SU 
stawka za 1% SU 
 
W tym m.in.: 
rany skóry 
oparzenia, odmrożenia 
złamania, zwichnięcia 
wstrząśnienie mózgu 
uszkodzenia narządu słuchu i wzroku 
utrata zębów stałych. 

 
12 000 

120 

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w NNW 
(maksymalnie do 180 dni, płatne od pierwszego dnia pobytu) 

20 / dzień 
SU 3 600 

Zwrot kosztów nabycia lub naprawy protez i środków pomocniczych NNW 1 200 

Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji w NNW 1 200 

Wystąpienie poważnego zachorowania u Ubezpieczonego 
 
Poważne zachorowanie – jedna z niżej wymienionych chorób: 
 
a) nowotwór złośliwy z białaczkami i chłoniakami; 
b) niewydolność nerek; 
c) niewydolność wątroby; 
d) cukrzyca; 
e) dystrofia mięśniowa; 
f) guzy śródczaszkowe; 
g) śpiączka; 
h) sepsa (sepsis); 
i) inwazyjna choroba pneumokokowa (IChP); 
j) zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. 
 
Powyższe świadczenie objęte jest karencją wynoszącą 1 miesiąc, liczoną od 
daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej. 
 
Prawo do świadczenia z tytułu wystąpienia u Ubezpieczonego poważnego 
zachorowania zostanie przyznane pod warunkiem, że zdiagnozowanie 
poważnego zachorowania nastąpiło przed ukończeniem przez 
Ubezpieczonego 25. roku życia oraz Ubezpieczony pozostał przy życiu przez 
okres co najmniej 1 miesiąca od daty rozpoznania poważnego zachorowania. 
Prawo do świadczenia w związku z wystąpieniem u Ubezpieczonego 
cukrzycy zostanie przyznane pod warunkiem, że cukrzyca została 
zdiagnozowana przed ukończeniem przez Ubezpieczonego 18. roku życia. 
 
Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią warunków ubezpieczenia, w 
których znajdują się m.in definicje ww. chorób. 

1 000 



Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego w NNW 2 000 

Wyczynowe uprawianie sportu TAK 

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w celu leczenia choroby  
Płatny za każdy dzień pobytu trwającego nieprzerwanie minimum 4 dni 
 
Choroba - stwierdzona przez lekarza reakcja organizmu na działanie czynnika 
chorobotwórczego, prowadząca do zaburzeń czynnościowych, zmian 
organicznych w tkankach, narządach, układach lub całym ustroju.  
 
Jeżeli w wyniku choroby Ubezpieczony będzie przebywał w szpitalu, 
Towarzystwo wypłaci Ubezpieczonemu świadczenie w wysokości 20/50/100 
za każdy dzień pobytu w szpitalu. Maksymalny okres, za jaki Towarzystwo 
wypłaci świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu z powodu choroby wynosi 30 
dni.  
 
Powyższe świadczenie objęte jest karencją wynoszącą 1 miesiąc, liczony od 
daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej. Zachęcamy do zapoznania się z 
pełną treścią WU. 

 
20 / dzień 

 


