
Oferta UNIQA TU S.A.  

na rok szkolny 2019/2020  
 
 

SUMA UBEZPIECZENIA:  15.000 PLN 

SKŁADKA :  45 PL 
 

ZAKRES UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZESLIWYCH WYPADKÓW: 
 
 

 

ZAKRES PODSTAWOWY 

RODZAJE ŚWIADCZEŃ 
Wysokość świadczenia w zależności od 

wybranej sumy ubezpieczenia 
(SU 15 000 ZŁ) 

1 

Świadczenie wypłacane uprawnionemu, w przypadku śmierci 
ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku 15 000 ZŁ 

Limit: 100% sumy ubezpieczenia 

2 

Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu powstałego na 
skutek wystąpienia nieszczęśliwego wypadku 

150 ZŁ 
Limit: za każdy 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu 1% sumy 
ubezpieczenia 

3 

Świadczenie wypłacane uprawnionemu, gdy śmierć ubezpieczonego 
nastąpiła w wyniku popełnionego przez niego samobójstwa 1500 ZŁ 

Limit: 10% sumy ubezpieczenia    

4 
Świadczenie z tytułu zachorowanie na sepsę 

1500 ZŁ 
Limit: 10% sumy ubezpieczenia 

5 

Świadczenie za pogryzienie ubezpieczonego przez psa, pod 
warunkiem, że ubezpieczony spędzi z tego powodu pełną dobą w 
szpitalu 1500 ZŁ 

Limit: 10% sumy ubezpieczenia 

6 

Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu 
spowodowanego wystąpieniem zawału serca lub udaru mózgu 

150 ZŁ 
Limit: za każdy 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu 1% sumy 
ubezpieczenia, 

7 

Świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego na skutek zawału serca 
lub udaru mózgu 15 000 ZŁ 

Limit: 100% sumy ubezpieczenia 

8 

Przeszkolenie zawodowe ubezpieczonego, gdy w konsekwencji 
wystąpienia nieszczęśliwego wypadku, nie może on wykonywać pracy 
w dotychczasowym zawodzie 750 ZŁ 

Limit: 5% sumy ubezpieczenia 

ZAKRES ROZSZERZONY* 

   



 

9 

Zwrot kosztów leczenia ubezpieczonego na terenie RP, w tym 
leczenia stomatologicznego, gdy zostały one poniesione w wyniku 
wystąpienia nieszczęśliwego wypadku  do 3000 ZŁ 

Limit: do 10% sumy ubezpieczenia lub 30% sumy ubezpieczenia 

10 
Zadośćuczynienie za ból 

do 1500 ZŁ 
Limit: 5% albo 10% sumy ubezpieczenia 

11 

Jednorazowe świadczenie, gdy w następstwie wystąpienia 
nieszczęśliwego wypadku umrze rodzic ubezpieczonego 1500 ZŁ 

Limit: 10% sumy ubezpieczenia 

 
 

 

 

12 

Świadczenie wypłacane uprawnionemu, gdy ubezpieczony zmarł na 
skutek nowotworu złośliwego, a nie ukończył 20 roku życia 1500 ZŁ 

Limit: 10% sumy ubezpieczenia 

13 

Zwrot kosztów leczenia Ubezpieczonego za granicą Rzeczpospolitej 
Polskiej, w tym leczenie stomatologiczne, gdy zostały one poniesione 
w wyniku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku do 3000 ZŁ 

Limit: 20% sumy ubezpieczenia 

14 

Świadczenie z tytułu stwierdzonego na poziomie 100% trwałego 
uszczerbku na zdrowiu, powstałego na skutek wystąpienia 
nieszczęśliwego wypadku 75 000 ZŁ 

Limit: 500% sumy ubezpieczenia 

15 

Zwrot kosztów wycieczki, organizowanej przez ubezpieczającego, 
jeżeli w wyniku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku ubezpieczony 
nie może w niej uczestniczyć 1500 ZŁ 

Limit: 10% sumy ubezpieczenia 

16 
Zwrot kosztów opłaconego czesnego w przypadku śmierci rodzica 

1500 ZŁ 
Limit: 10% sumy ubezpieczenia 

 
* Umowa ubezpieczenia zawiera obligatoryjnie świadczenia w zakresie podstawowym oraz może 
zawierać wybrane świadczenia dodatkowe.  

 
 
 
POSTANOWIENIA DODATKOWE 

1. W zakres ubezpieczenia włączone jest wyczynowe uprawianie sportu przez ubezpieczonych 
(regularne uczestnictwo w treningach i zawodach, uprawianie dyscyplin w ramach 
pozaszkolnych sekcji i klubów sportowych). 

2. W zakresie ubezpieczenia istnieje możliwość rozszerzenia oferty grupowej o ciężkie 
zachorowania dziecka i/lub świadczenie szpitalne po NW.  

 


