
Załącznik do polisy Nr 903007942645 

Oferta stanowi warunki szczególne do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia NNW Bezpieczna Szkoła 

KOD: C-BSNNW-01/12 z dnia 4.06.2012r. 

Suma ubezpieczenia dla świadczeń z tytułu NNW wynosi 30 000 zł 

Zakres terytorialny ochrony: świat    

Zakres ubezpieczenia: 

Rodzaj i wysokość uszczerbku na zdrowiu Wysokość wypłaty 

100% uszczerbku na zdrowiu (trwałe inwalidztwo) 60.000 zł 

Od 30% do 100% uszczerbku na zdrowiu 
2% sumy ubezpieczenia za każdy 1% 

trwałego uszczerbku 

częściowy trwały uszczerbek na zdrowiu,  w tym też: 

» pogryzienie przez psa i inne zwierzęta 

» poparzenie  

» odmrożenie  

» złamanie 

» wstrząśnienie mózgu 

» zranienie 

» uszkodzenie narządu słuchu lub wzroku 

» obrażenia ciała spowodowane atakiem epilepsji o nieustalonej przyczynie 

» następstwa zawału mięśnia sercowego  

» następstwa udaru mózgu 

% sumy ubezpieczenia, w jakim 

Ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku  

śmierć Ubezpieczonego w wyniku NNW oraz sepsy 30.000 zł 

leczenie szpitalne (min 7 dni) -  bez trwałego uszczerbku na zdrowiu 900 zł  

leczenie szpitalne (min 14 dni) - bez trwałego uszczerbku na zdrowiu 300 zł 

koszty przeszkolenia zawodowego inwalidów Max. 9 000 zł 

koszty nabycia przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych, gipsów 

miękkich, protez ortopedycznych  
Max. 6 000 zł 

koszty odbudowy zębów stałych Max. 200zł za każdy ząb stały 

Zwrot kosztów leczenia (związane z NNW),  

czyli kosztów poniesionych na badania i zabiegi ambulatoryjne, operacyjne, zakup 

niezbędnych lekarstw lub środków opatrunkowych oraz pobyt w placówce służby 

zdrowia, koszty operacji plastycznej, koszty transportu medycznego środkami 

ratownictwa medycznego, koszty transportu medycznego z miejsca zamieszkania lub 

wypadku do odpowiedniej placówki medycznej (oryginały rachunków) 

Max. 9 000 zł 
  

 

Dzienne świadczenie szpitalne (związane z NNW) 

- płatne od 1 dnia pobytu, max 90 dni (min 3 dni) 

20 zł/ dzień 

 
 

ZWROT KOSZTÓW REHABILITACJI: przeprowadzonych przez wyspecjalizowane 

placówki na zlecenie lekarza prowadzącego 
Max. 1 000 zł  

MEDICAL ASSISTANCE na terenie Polski: m.in. 

» Wizyta lekarza w miejscu pobytu ubezpieczonego lub 

» Wizyta ubezpieczonego u lekarza w placówce medycznej 

» Wizyta pielęgniarki 

» Dowóz leków i drobnego sprzętu medycznego 

» Transport medyczny,  

Suma ubezpieczenia: 1000 zł  

» Pomoc psychologa 

» Rehabilitacja: wizyta fizykoterapeuty, wizyta w poradni rehabilitacyjnej 

» Sprzęt rehabilitacyjny 

UWAGA: Ochrona ubezpieczeniowa nie uwzględnia rozszerzenia o wyczynowe uprawianie sportów 

Ubezpieczający oświadcza, iż zapoznał się treścią warunków szczególnych i akceptuje ofertę ubezpieczenia. 


