
ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ:  

OPCJA OCHRONA PLUS 

  
 

Rodzaj świadczenia Suma ubezpieczenia Wysokość świadczenia w % Wysokość świadczenia w zł 

1 Śmierć ubezpieczonego na 

terenie placówki oświatowej 

w wyniku NW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 000,00 zł 

 

dodatkowo 100% SU 50 000 zł (łącznie ze 

świadczeniem z pkt 2) 

2 Śmierć Ubezpieczonego w 

wyniku NW (w tym również 

zawał serca i udar 

mózgu) 

 

100% SU 25 000 zł 

 

3 Koszty nabycia wyrobów 

medycznych wydawanych na 

zlecenie oraz koszty 

zakupu lub naprawy okularów 

lub aparatu słuchowego 

uszkodzonych w wyniku 

NW na terenie placówki 

oświatowej 

 

do 30% SU w tym okulary 

korekcyjne i aparaty 

słuchowe - do 200 zł 

 

do 7 500 zł w tym okulary 

korekcyjne i aparaty słuchowe - 

do 200 zł 

 

4 Koszty przekwalifikowania 

zawodowego osób 

niepełnosprawnych w wyniku 

NW 

 

do 30% SU do 7 500 zł 

 

5 Pogryzienie, pokąsanie, 

ukąszenie 

 

jednorazowo 1% SU w przypadku 

pogryzienia 

lub 2% w przypadku pokąsania, 

ukąszenia 

250 zł lub 500 zł 

6 Rozpoznanie u 

Ubezpieczonego sepsy 

 

jednorazowo 20% SU  

5 000 zł 

 

7 Śmierć opiekuna prawnego 

lub rodzica w następstwie NW 

 

jednorazowo 10% SU  

2 500 zł 

 

8 Uszczerbek na zdrowiu w 

wyniku ataku padaczki 

 

jednorazowo 1% SU 250 zł 

 

9 Trwałe inwalidztwo 

częściowe w wyniku NW 

 

zgodnie z TABELĄ NR 4 OWU od 500 zł 

 

10 Złamanie kości, 

zwichnięcia lub skręcenia 

stawów 

 

zgodnie z TABELĄ NR 5 OWU od 250 zł 

 

11 Uszkodzenie ciała w 

wyniku NW, wymagającego 

interwencji lekarskiej w 

placówce medycznej i 

minimum dwóch wizyt 

kontrolnych 

 

1% SU 250 zł 

 

12 Wstrząśnienie mózgu w 

wyniku NW 

 

jednorazowo 1% SU 250 zł 

 

13 Zatrucie pokarmowe lub 

nagłe zatrucie gazami, bądź 

porażenie prądem lub 

piorunem 

 

jednorazowo 5% SU 1 250 zł 

14 Rozpoznanie u 

Ubezpieczonego chorób 

odzwierzęcych (bąblowica, 

toksoplazmoza, wścieklizna) 

 

jednorazowo 5% SU 1 250 zł 

 



OPCJE DODATKOWE 

Opcja Dodatkowa D1 - śmierć 

Ubezpieczonego w 

następstwie wypadku 

Komunikacyjnego. 

5 000 zł 100% SU 5 000 zł 

Opcja Dodatkowa D4 - pobyt 

w szpitalu w wyniku 

nieszczęśliwego wypadku. 

Świadczenie płatne 

maksymalnie przez 100 dni 

6 000 zł 1% SU za każdy dzień 

(świadczenie płatne od 1 

dnia pod warunkiem pobytu w 

szpitalu minimum 

3 dni) 

60 zł 

Opcja Dodatkowa D5 - 

pobytu w szpitalu w wyniku 

choroby w tym również w 

wyniku COVID 19. 

Świadczenie płatne 

maksymalnie przez 100 dni. 

6 000 zł 1% SU za każdy dzień 

(świadczenie od 3-go 

dnia pobytu) 

60 zł 

Opcja Dodatkowa D10 - 

koszty leczenia w wyniku 

nieszczęśliwego wypadku 

500 zł do 100% SU podlimit na 

rehabilitację 1 000 zł 

do 500 zł 

Opcja Dodatkowa D13 - 

koszty leczenia 

stomatologicznego w wyniku 

nieszczęśliwego 

wypadku 

500 zł do 100% SU, max. 300 zł za 

jeden ząb 

do 500 zł 

Opcje dodatkowe D18 - 

Koszty leków 

400 zł świadczenie zgodnie z OWU do 400 zł 

 


