
23 000 zł 45 000 zł

11 500 zł 22 500 zł

17 000 zł 30 000 zł

8 500 zł 15 000 zł

200 zł 200 zł

150 zł 150 zł

10 000 zł 10 000 zł

5 000 zł 5 000 zł

6 800 zł 10 000 zł

70 zł/dzień limit 3150 70 zł/dzień limit 3150

5 000 zł 5 000 zł

5 zł / dzień, limit 900 zł 5 zł / dzień, limit 900 zł

8 500 zł 10 000 zł

6800 zł 500 zł 10000 zł 500 zł 

1 000 zł 1 000 zł

35 zł/dzień limt 2000 35 zł/dzień limt 2000

TAK

40 zł 63 zł

Szkoła Podstawowa im. Kapitana Stanisława Betleja w Kłodzku  

Limit 200 zł w okresie ubezpieczenia 

Pomoc udzielana opiekunom prawnym w przypadku uprowadzenia lub zaginięcia 

ubezpieczonego dziecka TAK

Limit 500 zł w okresie ubezpieczenia 

Limit 500 zł w okresie ubezpieczenia 

Tak 2 zgłoszenia 

Klauzula nr 10 - dzienne świadczenie szpitalne w powodu choroby limit 2000 zł 

Klauzula nr 11 -  DZIECKO w SIECI 

Rozszerzenie ochrony o dodatkowy miesiąc dla uczniów ostatnich klas

Klauzula nr 2 - dzienne świadczenie szpitalne po nieszczęsliwym wypadku 

Klauzula nr 1 - zwrot kosztów leczenia 

Zwrot kosztów operacji plastycznych wskutek NW

Składka NNW za 1 osobę 

Klauzula nr 4 - jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania 

Ubezpieczonego 

Klauzula nr 6 - zwrot kosztów rehabilitacji 

Klauzula nr 7 - zwrot kosztów wypożyczenia lub nabycia środków specjalnych 

lub uszkodzenia sprzętu medycznego 

Klauzula nr 8 - zwrot kosztów pogrzebu w przypadku śmierci prawnego opiekuna 

Ubezpieczonego

Najważniejsze elementy oferty - zakres ubezpieczenia obejmuje:

uprawianie sportów w tym karate, judo, capoeira, jujitsu, takewondo, zapasy, kendo, kung-fu, tai 

chi, kursy samoobrony

24 godzinną ochronę na terenie całego świata

nieszczęśliwe wypadki gdy nie ma uszczerbku na zdrowiu

Szanowni Państwo 

W załączeniu przekazujemy warunki ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dzieci, młodzieży,                     

osób uczących się oraz personelu w placówkach oświatowych - ubezpieczenie szkolne na rok 2022/2023 

Śmierć wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

Klauzula nr 5 - Zasiłek dzienny z tytułu krótkotrwałej niezdolności do pracy lub 

nauki

Dodatkowe świadczenie na wypadek smierci wskutek nieszczęsliwego wypadku 

w  środku lokomocji  lub aktów terroru

Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW

Dodatkowe świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek aktów 

terroru

Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa lub kota, ukąszenia 

przez żmję, użądlenia

Zwrot kosztów korepetycji niezbędnych wskutek NW

Zwrot kosztów pomocy psychologicznej po NW dla ubezpieczonego 

Zakres dodatkowy włączony do oferty 

Zwrot kosztów pomocy psychologicznej udzielonej opiekunowi prawnemu                      w 

związku ze śmiercią Ubezpieczonego dziecka wskutek NW

Jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia NW w przypadku,                gdy 

nie został orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu 

Zwrot kosztów poszukiwania dziecka w przypadku zaginięcia


