
 
                   Katowice, dn. 2013-09-09 
 
 
Oferta dla: Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej 
 
 
Oferta ubezpieczenia młodzieży szkolnej i akademickiej oraz nauczycieli i pracowników 
placówek oświatowych. 
 
1. Zakres ubezpieczenia 

 
1.1. Następstwa nieszczęśliwych wypadków. 
Możliwość ubezpieczenia w dwóch Wariantach: 
 

Lp Wariant I  Wariant II 

Rodzaje świadczeń 

1. śmierć Ubezpieczonego śmierć Ubezpieczonego 

2. stały uszczerbek na zdrowiu stały uszczerbek na zdrowiu 

3. naprawa lub nabycie protez i środków 
pomocniczych (w tym koszt założenia 
„lekkiego gipsu” ) 

naprawa lub nabycie protez i środków 
pomocniczych (w tym koszt założenia 
„lekkiego gipsu” ) 

4.  czasowa niezdolność do pracy/nauki 
(zasiłek dzienny), 

5.  leczenie następstw nieszczęśliwych 
wypadków, 

 

 Przy czym w Wariancie I uszczerbek na zdrowiu określany jest na podstawie niniejszej 
TABELI: 

 

Rodzaj urazu % stałego 
uszczerbku na 
zdrowiu  

Skręcenie, zwichnięcie kończyny dolnej (z wyłączeniem palców) 2,60 % 

Złamanie kończyny dolnej (z wyłączeniem palców) 3,80 % 

Skręcenie, zwichnięcie kończyny górnej (z wyłączeniem palców) 2,00 % 

Złamanie kończyny górnej (z wyłączeniem palców) 2,50 % 

Złamanie/skręcenie/zwichnięcie palca/palców (niezależnie od liczby) 1,50 % 

Złamanie nosa 3,50 % 

Złamanie zęba/zębów (niezależnie od liczby) 2,00 % 

Poparzenie (bez względu na obszar i stopień) 2,50 % 

Pogryzienie 2,50 % 

 
W przypadku wystąpienia innego urazu wysokość świadczenia odpowiada orzeczonemu 
procentowi stałego uszczerbku na zdrowiu w odniesieni do sumy ubezpieczenia. 
 

 Wariant II obejmuje dodatkowo również następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe w 
wyniku zawału serca i udaru mózgu a wysokość świadczenia odpowiada procentowi stałego 
uszczerbku na zdrowiu w odniesieniu do sumy ubezpieczenia. 

Jeżeli zdarzenie nie powoduje uszczerbku na zdrowiu, a ubezpieczony przebywał w szpitalu 
powyżej 7 dni, Ubezpieczonemu przysługuje „świadczenie za ból” w wysokości 100 zł w obydwu 
Wariantach. 
 
1.2. Assistance 
Świadczenia assistance przysługują każdemu Ubezpieczonemu korzystającemu z ochrony 
ubezpieczeniowej następstw nieszczęśliwych wypadków, bez względu na wybrany wariant 
ochrony ubezpieczeniowej, z wyłączeniem studentów studiów zaocznych, wieczorowych oraz 
uczniów szkół wieczorowych i dla dorosłych, a także pracowników  placówek oświatowych. 
 
Suma ubezpieczenia assistance wynosi 5.000 PLN dla jednego zdarzenia objętego 
ubezpieczeniem i stanowi górną granicą odpowiedzialności WARTY. 
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Zakres oferowanych świadczeń assistance uzależniony jest od wybranej wysokości sumy 
ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków zgodnie z 
poniższą tabelą: 

 

ŚWIADCZENIE 
OPCJA A 
s. u. NNW 
<7 tyś zł 

OPCJA B 
s. u. NNW 
7- 9 tyś zł 

OPCJA C 
s. u. NNW 
>9 tyś zł 

1) Wizyta lekarza pierwszego kontaktu 
+ 
(2 wizyty)

 3)
 

+ 
(2 wizyty)

 3)
 

+ 
(3 wizyty)

 3)
 

2) Transport medyczny + + + 

3) Organizacja wizyty u lekarza specjalisty  + + + 

4) Wizyta pielęgniarki 3 wizyty 3 wizyty 3 wizyty 

5) Dostawa leków, sprzętu rehabilitacyjnego + + + 

6) Opieka domowa po hospitalizacji 24 godz. 48 godz. 96 godz. 

7) Konsultacja medyczna + + + 

8) Infolinia medyczna + + + 

9) Wizyta u lekarza psychologa  2 wizyty 3 wizyty 4 wizyty 

10) Korepetycje z wybranych przedmiotów 
1)

 
4 godz. 
lekcyjne 

9 godz. 
lekcyjnych 

14 godz. 
lekcyjnych 

11) Usługi rehabilitacyjne 
2)

 
3 godz. 
rehabilitacji 

5 godz. 
rehabilitacji 

8 godz. 
rehabilitacji 

12) Szkolny serwis informacyjno-organizacyjny 
2)

 + + + 
 

1) 
wyłącznie dla ucznia/studenta 

2) 
wyłącznie dla nauczyciela 

3) 
wyłącznie dla dzieci ze żłobków i przedszkoli 

 
W przypadku organizacji korepetycji istnieje możliwość realizacji świadczenia na 
podstawie umowy zlecenia z nauczycielem bezpośrednio uczącym ucznia. 

 
1.3. Odpowiedzialność Cywilna 
Na wniosek Ubezpieczającego, po opłaceniu dodatkowej składki, umowa ubezpieczenia 
następstw nieszczęśliwych wypadków może być rozszerzona o ubezpieczenie odpowiedzialności 
cywilnej nauczyciela i/lub odpowiedzialności cywilnej placówki oświatowej. 
Suma ubezpieczenia wynosi: 

 OC nauczyciela 20 000 zł 

 OC placówki oświatowej  100 000 zł. 
Sumę ubezpieczenia ustala się w odniesieniu do jednego i do wszystkich wypadków 
ubezpieczeniowych w okresie ubezpieczenia, łącznie dla szkód osobowych i rzeczowych.  
 

2.  Likwidacja szkód -  całkowicie uproszczona procedura wypłaty świadczeń realizowana poprzez 
telefoniczne zgłoszenie szkody, bez konieczności powoływania komisji lekarskiej. 
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WARUNKI CENOWE: 
 
 

Suma ubezpieczenia NNW 
Wariant I 

Składka za 1 ucznia/nauczyciela 
NNW 

Wariant II 
Składka za 1 ucznia/nauczyciela 

NNW 

10.000 zł 46,00 zł 64,00 zł 

 
10% uczniów zwolnionych z opłaty składki 

 
 
SKŁADKA DODATKOWA ZA OC  NAUCZYCIELA: 10,00 ZŁ / OS. ALBO ZWYŻKA W SKŁADCE UCZNIA +7% 
 
SKŁADKA DODATKOWA ZA OC PLACÓWKI: ZWYŻKA W SKŁADCE UCZNIA +6% 
 
 
 
 


