
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "KOLOROWE NUTKI U BABCI ANI" W BYDGOSZCZY 
POLISA NR: EDU-A/P 082841 

SUMA UBEZPIECZENIA - WARIANT 16 000,00 zł 

Świadczenie / Suma ubezpieczenia Sumy Ubezpieczenia 

śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW (w tym również  zawał serca i udar mózgu) 16 000,00 zł 

śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW na terenie placówki oświatowej  (w tym również  zawał 
serca i udar mózgu) 

32 000,00 zł 

śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW komunikacyjnego 32 000,00 zł 

100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW 16 000,00 zł 

1% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW = 1% sumy ubezpieczenia 160,00 zł 

koszt nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (w tym zwrot kosztu zakupu lub 
naprawy okularów korekcyjnych lub aparatu słuchowego, uszkodzonych podczas wypadku 
w czasie zajęć lekcyjnych - limit do 200 zł) 

4 800,00 zł 

koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych 4 800,00 zł 

uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki - jednorazowo 1% SU 160,00 zł 

śmierć rodzica lub opiekuna prawnego Ubezpieczonego w wyniku NW  (w tym również  zawał 
serca i udar mózgu) 

1 600,00 zł 

pogryzienie przez psa, pokąsania, ukąszenia/użądlenia -  świadczenie jednorazowe 1% SU 160,00 zł 

wstrząśnienie mózgu w wyniku NW - dodatkowe świadczenie jednorazowe 1% SU 160,00 zł 

zatrucie pokarmowe lub nagłe zatrucie gazami, bądź porażenie prądem lub piorunem 800,00 zł 

rozpoznanie u Ubezpieczonego chorób odzwierzęcych (bąblowicy, toksoplazmozy, wścieklizny) 800,00 zł 

Oparzenia w wyniku NW (w zależności od stopnia oparzenia) II stopień - 200 zł / III stopień - 600 zł 
IV stopień - 1 000 zł 

Odmrożenia II stopień - 200 zł / III stopień - 600 zł 
IV stopień - 1 000 zł 

Świadczenia dodatkowe  

pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku NW - świadczenie dzienne 105 zł (1-10 dnia) / 70 zł (11-60 dnia) 

pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku choroby - świadczenie dzienne 105 zł (1-10 dnia) / 70 zł (11-60 dnia) 

Poważne Choroby 2 000,00 zł 

Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego wady wrodzonej serca 1 000,00 zł 

koszty leczenia w wyniku NW, koszty rehabilitacji, koszty zakupu leków  (do 100 zł) 1 500,00 zł 

koszty leczenia stomatologicznego w wyniku NW 1 000,00 zł 

Assistance  

Pomoc medyczna, Indywidualne korepetycje, Pomoc rehabilitacyjna, Pomoc informatyczna  5 000,00 zł 



 


