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Nieszczęśliwy wypadek to zdarzenie nagłe, zaistniałe w okresie 

odpowiedzialności Wiener, wywołane przyczyną zewnętrzną 

(w tym aktem terroru), w następstwie którego Ubezpieczony, wbrew 

swojej woli, doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł.

Nieszczęśliwym wypadkiem jest także udar mózgu oraz zawał serca.

Definicja nieszczęśliwego wypadku



Jaka może być suma ubezpieczenia?

od 5 000 zł do 100 000 zł

Jaką sumę ubezpieczenia wybrać?

Im wyższa SU, tym wyższe świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu. 

Przykład:

w sytuacji gdy, podczas zajęć wychowania fizycznego

doszło do nieszczęśliwego wypadku w następstwie którego

dziecko doznało złamania ręki, skutkującego 3%

uszczerbkiem na zdrowiu, a dziecko było objęte ochroną

ubezpieczeniową z sumą ubezpieczenia 10 000 zł,

to świadczenie z polisy następstw nieszczęśliwych wypadków

wyniosło 300 zł.

Gdyby rodzicie kupili polisę z wysoką sumą ubezpieczenia

np. 50 000 zł, świadczenie byłoby na poziomie 1 500 zł.

Suma ubezpieczenia



Pakiet OŚWIATA 
odpowiada na specjalne potrzeby ubezpieczeniowe 

dzieci, młodzieży i studentów do 26 roku życia.

Do kogo skierowane jest ubezpieczenie?



Czy ochrona obejmuje zdarzenia powstałe wtrakcie zajęć 

organizowanych w ramach szkolnych klubów sportowych 

(SKS) oraz uczniowskich klubów sportowych (UKS)?

W ramach Pakietu OŚWIATA odpowiadamy za zdarzenia powstałe w trakcie 

zajęć organizowanych przez daną placówkę oświatową w ramach SKS, UKS 

oraz podczas zajęć wychowania fizycznego odbywających się również w 

ramach planu lekcji w klasach lub szkołach sportowych.

Zakres ochrony



Czy w zakresie podstawowym ochrona obejmuje wypadki 

powstałe w trakcie uprawiania sportu w ramach 

pozaszkolnych klubów sportowych, organizacji, czy też 

uczestnictwa w zawodach i zgrupowaniach?

Jeżeli dziecko uprawia sport np. poprzez uczestnictwo w treningach, 

zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub 

szkoleniowych oraz w pozaszkolnych klubach, związkach i 

organizacjach sportowych, jest objęte ochroną ubezpieczeniową.

Zakres ochrony



12 miesięcy

Uwaga!

Polisę można kupić w każdym momencie -

nie trzeba czekać do września.

Ubezpieczenie indywidulane jest znakomitym 

uzupełnieniem ubezpieczenia szkolnego.

Okres ubezpieczenia



W Polsce oraz poza jej granicami z zastrzeżeniem, że:

• ubezpieczenie na wypadek śmierci oraz uszczerbku na 

zdrowiu wskutek aktu terroru jest ograniczone do 

zdarzeń, które miały miejsce na terenie krajów 

członkowskich Unii Europejskiej

• zwrot kosztów leczenia przy ubezpieczeniu kosztów 

leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczy 

kosztów poniesionych w Polsce

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?



Ubezpieczenie może być zawarte w formie:

• indywidualnej – do 9 osób (włącznie)

• grupowej – od 10 osób

Formy zawarcia ubezpieczenia



Czy ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wypadki powstałe tylko w 

szkole lub w ciągu roku szkolnego?

Ochrona udzielana jest całodobowo, przez 12 miesięcy, w szkole, jak i 

poza nią (w życiu prywatnym), w drodze do i ze szkoły, w domu, 

podczas obozów, wyjazdów na zielone szkoły, również podczas 

ferii i wakacji

Ochrona ubezpieczeniowa
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Zakres ubezpieczenia

Świadczenia Suma ubezpieczenia/Suma gwarancyjna/Limit

Świadczenia podstawowe

Świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku 

nieszczęśliwego wypadku

1% sumy ubezpieczenia za 1% uszczerbku, nie więcej niż 

100%sumy ubezpieczenia 

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje nieszczęśliwy wypadek 

spowodowany aktem terroru

Świadczenie progresywne 20% sumy ubezpieczenia nieszczęśliwego wypadku, 

wypłacane, gdy uszczerbek na zdrowiu mieści się w przedziale 

od 61% do 100%

Świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego zaistniałej w 

wyniku NW 
100% sumy ubezpieczenia nieszczęśliwego wypadku z 

wyjątkami:

•200% sumy ubezpieczenia na wypadek śmierci w wyniku 

nieszczęśliwego wypadku, która nastąpiła na terenie placówki 

oświatowej

•50% sumy ubezpieczenia nieszczęśliwego wypadku 

(wypłacane, jeżeli śmierć nastąpiła wskutek aktu terroru)

Świadczenie z tytułu pokrycia kosztów pogrzebu 

ubezpieczonego

2 000 zł, wypłacane jednorazowo
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Zakres ubezpieczenia

Świadczenia Suma ubezpieczenia/Suma gwarancyjna/Limit

Świadczenia podstawowe

Zwrot kosztów nabycia środków pomocniczych do wysokości 20%sumy ubezpieczenia następstw 

nieszczęśliwych wypadków

Zasiłek z tytułu niezdolności do nauki lub pracy spowodowanej 

NW 

2% sumy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych 

wypadków, wypłacany jednorazowo, jeżeli okres niezdolności do 

nauki lub pracy przekroczył 31 dni 

Świadczenie edukacyjne z tytułu niezdolności do nauki 100 zł za 7 dni szkolnych, max. za 35 dni szkolnych

Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę 5% należnego świadczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu 

wypłacane Ubezpieczonemu, który na skutek NW doznał 

uszczerbku na zdrowiu powyżej 50% 

Jednorazowe świadczenie ryczałtowe

z tytułu pogryzienia przez zwierzęta lub ukąszenia przez 

owady

400 zł, jeżeli ubezpieczony przebywał w związku 

z tym zdarzeniem co najmniej 24 h w szpitalu 

Jednorazowe świadczenie ryczałtowe z tytułu ugryzienia przez

kleszcza

1 000 zł, o ile w następstwie tego ugryzienia przez kleszcza u 

ubezpieczonego zdiagnozowano boreliozę lub odkleszczowe

zapalenie opon mózgowych
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Zakres ubezpieczenia

Świadczenia Suma ubezpieczenia/Suma gwarancyjna/Limit

Świadczenia podstawowe

Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego do wysokości 20%sumy ubezpieczenia następstw 

nieszczęśliwych wypadków

Assistance szkolny • assistance medyczny: 500 zł na każdą usługę, 800 zł 

transport medyczny, 700 zł pomoc psychologa

• cyberbezpieczeństwo: 4 interwencje w okresie ubezpieczenia

• pomoc psychologiczno-prawna: pomoc psychologa –2 

konsultacje na zdarzenie, pomoc prawnika –nielimitowana
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Zakres ubezpieczenia

Świadczenia Suma ubezpieczenia / Suma gwarancyjna/Limit

Klauzule dodatkowe

Klauzula nr 1 

Koszty leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

Wariant standardowy

do wysokości 10% sumy ubezpieczenia nieszczęśliwych 

wypadków pokrywane są następujące koszty:

• wizyt lekarskich, zabiegów ambulatoryjnych i operacji, 

• zakupu lekarstw i środków opatrunkowych, 

• transportu z miejsca wypadku do szpitala lub ambulatorium,

• badań diagnostycznych, 

• operacji plastycznych, 

• odbudowy stomatologicznej zębów –500 zł za jeden ząb;

• uszkodzenia wskutek nieszczęśliwego wypadku okularów 

korekcyjnych, aparatów słuchowych lub ortodontycznych –

300 zł

• zakwaterowania rodzica lub opiekuna prawnego w związku z 

hospitalizacją dziecka wskutek nieszczęśliwego wypadku lub 

choroby –100 zł za 1 dzień, nie więcej niż 10 dni (1 000 zł
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Zakres ubezpieczenia

Świadczenia Suma ubezpieczenia / Suma gwarancyjna/Limit

Klauzule dodatkowe

Klauzula nr 1 

Koszty leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

Wariant rozszerzony

do wysokości 10% sumy ubezpieczenia nieszczęśliwych 

wypadków pokrywane są następujące koszty:

• wizyt lekarskich, zabiegów ambulatoryjnych i operacji, 

• zakupu lekarstw i środków opatrunkowych, 

• transportu z miejsca wypadku do szpitala lub ambulatorium,

• badań diagnostycznych, 

• operacji plastycznych, 

• odbudowy stomatologicznej zębów –500 zł za jeden ząb;

• uszkodzenia wskutek nieszczęśliwego wypadku okularów 

korekcyjnych, aparatów słuchowych lub ortodontycznych –

300 zł

• zakwaterowania rodzica lub opiekuna prawnego w związku z 

hospitalizacją dziecka wskutek nieszczęśliwego wypadku lub 

choroby –100 zł za 1 dzień, nie więcej niż 10 dni (1 000 zł)

Ponadto: koszty leczenia usprawniającego (rehabilitacji) –w 

ramach ww. limitu 30% sumy ubezpieczenia nieszczęśliwego 

wypadku
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Zakres ubezpieczenia

Świadczenia Suma ubezpieczenia / Suma gwarancyjna/Limit

Klauzule dodatkowe

Klauzula 2 

Pobyt w szpitalu

do wyboru:

• 20 zł za 1 dzień pobytu w szpitalu w związku z NW albo 

chorobą

• 40 zł za 1 dzień pobytu w szpitalu w związku z NW albo 

chorobą

• 80 zł za 1 dzień pobytu w szpitalu w związku z NW albo 

chorobą

łącznie nie więcej niż 90 dni, (limit 1 800 zł lub 3 600 zł lub 7 200 zł)

Świadczenie szpitalne przysługuje: 

• w przypadku hospitalizacji w związku z nieszczęśliwym 

wypadkiem – od 1. dnia pobytu w szpitalu

• w przypadku hospitalizacji w związku z chorobą - od 3. dnia 

pobytu w szpitalu

• w przypadku kolejnych hospitalizacji w związku z tym samym 

zdarzeniem (nieszczęśliwym wypadkiem albo chorobą) – od 

1. dnia pobytu w szpitalu
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Zakres ubezpieczenia

Świadczenia Suma ubezpieczenia / Suma gwarancyjna/Limit

Klauzule dodatkowe

Klauzula 3 

Śmierć ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego 

50% sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci w wyniku 

nieszczęśliwego wypadku 

Klauzula 4

Śmierć jednego lub obojga rodziców lub opiekunów prawnych 

ubezpieczonego wskutek NW 

do wyboru:

5 000 zł albo 10 000 zł

Klauzula 5

Poważne zachorowanie lub operacja chirurgiczna ubezpieczonego 

• choroba nowotworowa złośliwa

• niewydolność nerek

• porażenie kończyn

• przeszczep organu

• utrata wzroku

• utrata słuchu

• cukrzyca typu 1

• przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B lub C

• borelioza lub odkleszczowe zapalenie opon mózgowych

• sepsa

do wyboru:

•poważne zachorowanie -1 000 zł albo2000 zł

•operacje chirurgiczne - 500 zł albo1 000 zł

Świadczenie z tytułu operacji chirurgicznej przy co najmniej 

2-dniowym pobycie w szpitalu wypłacamy w wysokości 25% sumy 

ubezpieczenia poważnego zachorowania tj. 500 zł lub 1000zł

Świadczenie z tytułu operacji chirurgicznej polegającej na 

wycięciu migdałków – od 1. dnia pobytu w szpitalu

•świadczenie z tytułu śmierci w wyniku choroby nowotworowej 

złośliwej – 50% sumy ubezpieczenia nieszczęśliwego wypadku
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Zakres ubezpieczenia

Świadczenia Suma ubezpieczenia / Suma gwarancyjna/Limit

Klauzule dodatkowe

Klauzula 6 

Interwencja lekarska

• Interwencja lekarska wskutek nieszczęśliwego wypadku i braku 

orzeczenia uszczerbku –1% sumy ubezpieczenia 

nieszczęśliwego wypadku

• zadośćuczynienia za ból odczuwany przez ubezpieczonego 

wskutek nieszczęśliwego wypadku -100 zł
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Zakres ubezpieczenia

Świadczenia Suma ubezpieczenia / Suma gwarancyjna/Limit

Klauzule dodatkowe – tylko dla grupowej formy ubezpieczenia

Klauzula 7*

Odpowiedzialność cywilna placówki oświatowej

W tym (po opłacie dodatkowej składki ) rozszerzenie zakresu o 

ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia szatni 

10 000 zł, 50 000 zł, 100 000 zł

Podlimit odpowiedzialności z tytułu prowadzenia szatni wynosi 

2 000 zł na wszystkie zdarzenia i 200 zł na jednego 

poszkodowanego 

Klauzula 8*

Odpowiedzialność cywilna nauczyciela, wychowawcy lub innego 

pracownika pedagogicznego

5 000 zł, 10 000 zł, 15 000 zł, 50 000 zł, 100 000 zł, 200 000 zł

Klauzula 9*

Odpowiedzialność cywilna dyrektora placówki oświatowej

10 000 zł, 50 000 zł, 100 000 zł

*Klauzule niedostępne dla formy indywidualnej ubezpieczenia



• Wysoki limit na leczenie po nieszczęśliwym wypadku (w tym 

rehabilitacja) – 30% SU (przy wariancie rozszerzonym). 

W przypadku wybrania SU na uszczerbek na zdrowiu 

w wysokości 50 000 zł, SU na koszty leczenia wynosi 15 000 zł.

• Wysoki limit na odbudowę stomatologiczną zębów – 500 zł na 

jeden ząb.

• Dodatkowe świadczenie w wysokości 100% SU w przypadku 

śmierci ubezpieczonego, jeśli NW nastąpił na terenie placówki 

oświatowej.

• Pomoc informatyczna i wsparcie prawne w przypadku 

włamania na konto społecznościowe lub gdy doszło do 

rozpowszechniania nieprawdziwych informacji w sieci.

Zalety produktu



• W przypadku świadczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu 

ochrona ubezpieczeniowa obejmuje nieszczęśliwy wypadek 

spowodowany aktem terroru (w przypadku śmierci wskutek 

aktu terroru wypłata świadczenia w wysokości 50% SU).

• Świadczenie szpitalne płatne od 1. dnia w przypadku 

nieszczęśliwego wypadku i od 3. dnia w przypadku choroby.

• Świadczenie edukacyjne wypłacane bez konieczności 

przedstawienia faktur – wystarczy niezdolność do nauki powyżej 

14 dni szkolnych.

• Szeroki katalog poważnych zachorowań w ramach Klauzuli nr 

5 Poważne zachorowanie lub operacja chirurgiczna 

ubezpieczonego.

Zalety produktu



Umowa obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków  powstałych 

w związku z uprawianiem sportu (z wyłączeniem zawodowego 

uprawiania sportu oraz sportów wysokiego ryzyka) z uwzględnieniem 

następujących sportów obronnych, sportów i sztuk walki:

judo, jujitsu, karate, taekwondo, zapasy, aikido, tai chi, kung fu, 

capoeira, kendo, iaido, kyudo

oraz signum polonicum, rekonstrukcji walk, bitew historycznych

Zalety produktu



Ochrona obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków:

• w związku z uczestnictwem w zajęciach wychowania fizycznego w 

ramach planu lekcji w klasach sportowych i szkołach sportowych;

• w związku z uczestnictwem w zajęciach w szkolnych klubach 

sportowych (SKS) oraz uczniowskich klubach sportowych (UKS) 

organizowanych przez placówkę oświatową;

• powstałych w związku z uprawianiem sportu poprzez uczestnictwo 

w treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych 

lub szkoleniowych oraz w pozaszkolnych klubach, związkach i 

organizacjach sportowych. 

Zalety produktu



Dziękujemy

Dokument stanowi materiał szkoleniowy i jest własnością 

Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group

Wyłącznie do użytku wewnętrznego. 

Nie należy udostępniać klientom. 

Nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 


