
Ubezpieczenie obejmuje wypadki, które mogą 
zdarzyć się wszędzie, nieprzewidywalnie i niezależnie 
od naszej woli. Na szczęście jest sposób, by 
złagodzić ich skutki, dzięki ubezpieczeniu następstw 
nieszczęśliwych wypadków, które Państwu oferujemy.

Ubezpieczenie szkolne NNW to realne wsparcie 
finansowe przy skutkach trwałego uszkodzenia ciała 
lub śmierci, zawierane na czas roku szkolnego oraz 
wakacji.  

Ubezpieczenie obowiązuje od 01.09.2016r., 
już teraz wybierz najlepszą opiekę dla swojego dziecka

Twoje dziecko zyskuje ochronę, 
Ty zyskujesz spokój

Najlepsze ubezpieczenie  
następstw nieszczęśliwych wypadków w kraju 
dla dzieci i młodzieży

• Dużo wyższą sumę ubezpieczenia
• Szerszy zakres ochrony
• Uproszczony proces likwidacji szkód

Co jeszcze zyskujesz?

Telefon informacyjny  (71) 777 04 41, czynny w godzinach 8.00 – 16.00 od pon - pt.

Partnerzy programu
Konsorcjum Firm Brokerskich 



Zakres ubezpieczenia % sumy ubezpieczenia / limit

1. Zgon ubezpieczonego w NNW 100%

2. Trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego w NNW 1% sumy ubezpieczenia za 1% trwałego  
uszczerbku

3. Oparzenia, odmrożenia bez względu na % uszkodzenia ciała 1,5% sumy ubezpieczenia za 1% trwałego 
uszczerbku

4. Złamanie zębów 0,5% sumy ubezpieczenia za każdy złamany ząb

5. Pogryzienie, pokąszenie, ukąszenie wymagające hospitalizacji.  
Brak wymogu hospitalizacji w przypadku pogryzienia

1,5% sumy ubezpieczenia za 1% trwałego 
uszczerbku

6. Pobyt ubezpieczonego w szpitalu związany z NNW min. 24h 
pobytu. 0,3% za każdy dzień pobytu

7. Zwrot kosztów leczenia związanego z NNW do 30%

8. Zwrot kosztów rehabilitacji związanej z NNW do 30%

9. Zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych 
oraz odbudowy zębów

do 20% zwrotu kosztu nabycia przedmiotów 
ortopedycznych i min. 200 zł zwrotu odbudowy 
zębów za 1 zęba

10.
Rozszerzenie odpowiedzialności o świadczenia 
z tytułu wstrząśnienia mózgu lub podejrzenia 
wstrząśnienia mózgu wymagających hospitalizacji

Zgodnie z ustalonym % trwałego uszczerbku

11. Rozszerzenie odpowiedzialności o świadczenie  
z tytułu zatrucia pokarmowego Zgodnie z ustalonym % trwałego uszczerbku

12. Rozszerzenie odpowiedzialności o NNW doznane w 
wyniku bójki w obronie koniecznej Zgodnie z ustalonym % trwałego uszczerbku

13. Rozszerzenie odpowiedzialności o NNW związane  
z uprawianiem sportów niewyczynowo Zgodnie z ustalonym % trwałego uszczerbku

składka roczna, którą Państwo zapłacicie wynosi 25,00 zł 
– suma ubezpieczenia 17.900 zł

składka roczna, którą Państwo zapłacicie wynosi 50,00 zł 
– suma ubezpieczenia 35.100 zł

składka roczna, którą Państwo zapłacicie wynosi 35,00 zł 
– suma ubezpieczenia 26.300 zł

WARIANT 1 

WARIANT 2 

WARIANT 3 

Wypełnij formularz przystąpienia

Imię i nazwisko dziecka

Pesel dziecka

Adres zamieszkania

Nazwa i adres placówki  
(ulica, miejscowość, kod pocztowy)

Wariant 1 – składka 25 zł     
Wariant 2 – skladka 35 zł      
Wariant 3 – składka 50 zł

Data

Wypełniony formularz wraz ze składką  
koniecznie oddaj wychowawcy do 14.10.2016r.!

Wypełnij formularz na następnej stronie

KROK 2 

Wypełniony formularz wraz ze składką  
oddaj wychowawcy do 14.10.2016r.

Zaznacz wariant, który wybierasz

KROK 3 

KROK 1 

801 107 107
(58) 555 60 00Zgłaszanie szkód:

Czytelny podpis  
rodzica/prawnego opiekuna

Wybrany wariant ubezpieczenia 
(tylko 1):


