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OŚWIATA DLA SZKÓŁ  



 

ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ WIENER T.U S.A 
OPCJA II 
20 000 zł 

WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA 

ŚWIADCZENIA PODSTAWOWE 

Świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu, w tym nieszczęśliwego wypadku, który nastąpił wskutek 

aktu terroru (za 1% uszczerbku) 
200 zł 

Dodatkowe świadczenie progresywne (przy uszczerbku pow. 61%) 4 000 zł 

Świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego zaistniałej w wyniku nieszczęśliwego wypadku 20 000 zł 

Dodatkowe świadczenie z tytuły śmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku na 

terenie placówki oświatowej 40 000 zł 

Świadczenie z tytuły śmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku, który wystąpił wskutek 

aktów terroru 30 000 zł 

Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę (przy uszczerbku pow. 50%) 
5% należnego świadczenia z tytułu uszczerbku 

na zdrowiu 

Zwrot udokumentowanych kosztów nabycia środków pomocniczych 4 000 zł 

Jednorazowy zasiłek z tytułu niezdolności do nauki lub pracy spowodowanej nieszczęśliwym 

wypadkiem (pow. 31 dni niezdolności) 400 zł 

Jednorazowe świadczenie z tytułu pokrycia kosztów pogrzebu Ubezpieczonego 2 000 zł 

Jednorazowe świadczenie ryczałtowe z tytułu ugryzienia przez kleszcza (o ile w następstwie tego 

nieszczęśliwego wypadku zdiagnozowano boreliozę lub odkleszczowe zapalenie opon mózgowych)   200 zł 

Jednorazowe świadczenie ryczałtowe z tytułu pogryzienia przez zwierzęta przez owady (z wyłączeniem 

ugryzienia przez kleszcza) - przy pobycie w szpitalu min. 48 h 
200 zł 

Świadczenie edukacyjne z tytułu niezdolności do nauki (za 7 dni szkolnych, max za 35 dni) 100 zł 

KOSZTY LECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU DO WYSOKOŚCI 30% SUMY 

UBEZPIECZENIA 

Koszty wizyt lekarskich 

6000 zł 

Koszty zabiegów ambulatoryjnych 

Koszty operacji, operacji plastycznych 

Koszty zakupu lekarstw, środków opatrunkowych 

Koszty transportu z miejsca wypadku do szpitala lub ambulatorium 

Koszty badań diagnostycznych 

Koszty leczenia usprawniającego, w tym koszty rehabilitacji 

Koszty odbudowy stomatologicznej zębów uszkodzonych w wyniku nieszczęśliwego wypadku  limit - 500 zł za jeden ząb 

ŚWIADCZENIE SZPITALNE, DO 90 DNI POBYTU W SZPITALU 

Hospitalizacja w związku z nieszczęśliwym wypadkiem  

(płatne od 1. dnia pobytu w szpitalu) 
80zł/dzień pobytu w szpitalu, nie więcej 

niż 7 200 zł 

Hospitalizacja w związku z chorobą (płatne od 3. dnia pobytu w szpitalu) 80zł/dzień pobytu w szpitalu, nie więcej 

niż 7 200 zł 

JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU POWAŻNEGO ZACHOROWANIA LUB OPERACJI 

CHIRURGICZNEJ  

(PRZY CO NAJMNIEJ 2-DNIOWYM POBYCIE W SZPITALU) 

Choroba nowotworowa złośliwa 

1 000 zł 

Choroba Hodgkina 

Białaczka 

Niewydolność nerek 

Porażenie kończyn 

Przeszczep organu 

Utrata wzroku 

Utrata słuchu 

Cukrzyca typu 1 

Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B lub C 

Borelioza 

Odkleszczowe zapalenie opon mózgowych 

Operacja chirurgiczna  1 000 zł 

Wycięcie migdałków (od 1. dnia pobytu w szpitalu) 250 zł 

ŚWIADCZENIA POZOSTAŁE 

Zadośćuczynienie za ból doznany wskutek nieszczęśliwego 

wypadku (pobyt w szpitalu co najmniej 24 h) 100 zł 

SKŁADKA ROCZNA UCZEŃ Szkoła 54 zł  / Przedszkole 45zł 

SKŁADKA ROCZNA ZA BRATA I/LUB SIOSTRĘ 27 zł / 22,50 zł 



 


