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składka roczna 

65 zł 

 

składka roczna 
125 zł 

 

składka roczna 
250 zł 

Śmierć wskutek NW 30 000  60 000  150 000  

Śmierć wskutek NW na wycieczce szkolnej (2-dniowa z noclegiem) 60 000 120 000  300 000 

Śmierć wskutek NW na terenie placówki oświatowej 60 000  120 000 300 000 

Śmierć w następstwie sepsy 60 000 120 000 300 000 

Śmierć wskutek NW komunikacyjnego 90 000 180 000   450 000 

Śmierć w wyniku nowotworu złośliwego oraz śmierć w wyniku wady wrodzonej serca 15 000  

Śmierć opiekuna prawnego w wyniku NW 30 000  60 000 150 000 

Trwały uszczerbek na zdrowiu  300 za 1% ( 450 za 1%)  600 za 1% (900 za 1%) 
 

1500 za 1% (2250 za 1%) 

Trwałe uszkodzenie ciała wskutek NNW  % SU zgodnie z OWU tabela 4   

m.in. całkowita utrata zęba stałego – do 9 zębów  
 

600 za ząb (900/ząb) 1200 za ząb (1800/ząb) 
 

3000 za ząb (4500/ząb) 

Złamania kości oraz zwichnięcia i skręcenia stawów  % SU zgodnie z OWU tabela 5   

m.in złamanie zęba stałego – do 9 zębów  
 

300 za ząb (450 /ząb) 600 za ząb (900/ząb) 
 

1500 za ząb (3000/ząb) 

Zatrucia gazami, substancjami i produktami chemicznymi, porażenie prądem, piorunem   
(szpital pow.1 dzień) 
  

1500 3000 

 

7500 

Oparzenia, odmrożenia II i III stopnia  (wysokość świadczenia zgodnie z OWU tabela 7)  
 

od 450 do 6000  
(675 –9000) 

od 900 do 12000 
 (1350–18000) 

od 2250 do 30000  
(3375–45000) 

Wstrząśnienie lub podejrzenie wstrząśnienia mózgu 
 

 Hospitalizacja 2 dni (jedna noc)  300 (375) 600 (750) 1500 (2250) 

Hospitalizacja 3 dni (dwie noce)  600 (750) 1 200 (1 800) 3000 (4500) 

Hospitalizacja od 4 dni (trzy noce) 900 (1350) 1 800 (2 700) 4500 (6750) 
 

Pogryzienia, pokąsania, ukąszenia  Wymagany pobyt na SOR lub hospitalizacja 1 dzień 

 

3000 (4500) 6 000 (7 500 ) 
 

15000 (15000) 

Zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz koszt odbudowy 
stomatologicznej zębów stałych  max 500 zł za 1 ząb + świadczenie za złamanie lub utratę ! 

do 7 500 do 15 000 
 

do 37 500 

Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji dla następstw: NW, obrażeń ciała powstałych wskutek ataku 
epilepsji albo omdlenia, zawału serca, krwotoku środczaszkowego  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

do 3 000 do 6 000 
 

do 15 000 

Ryczałt za okres czasowej niezdolności do nauki jeśli trwała nieprzerwanie minimum 14 dni  
100 za każdy dzień 

maksymalnie z 180 dni 
150 za każdy dzień, 

maksymalnie za 180 dni 
200 za każdy dzień, 

maksymalnie za 180 dni 

Dieta szpitalna w wyniku NNW - pobyt min 1 dzień, przyjęcie i wypis w tym samym dniu! 
100 za każdy dzień 

maksymalnie z 60 dni 
150 za każdy dzień, 

maksymalnie za 60 dni 
200 za każdy dzień, 

maksymalnie za 60 dni 

Dieta szpitalna z powodu choroby innej niż choroba przewlekła – pobyt min 2 dni ( jedna noc) 
100 za każdy dzień 

maksymalnie z 60 dni 
150 za każdy dzień, 

maksymalnie za 60 dni 
200 za każdy dzień, 

maksymalnie za 60 dni 

Jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia sepsy 7 500  15 000 30 000 

Poważne zachorowanie ubezpieczonego – stwierdzenie jednej z 26 chorób 
 
 

7 500 15 000 30 000 

W nawiasach podano kwoty świadczenia w razie zdarzenia powstałego podczas wycieczki szkolnej 
 


