
Przedmiot ubezpieczenia: Następstwa nieszczęśliwych wypadków, powstałych w okresie 
odpowiedzialności Wiener TU S.A. na terytorium całego świata, całodobowo, 7 dni w tygodniu. tj. 

od 01.09.2020 do 31.08.2021 
ZAKRES UBEZPIECZENIA: 
 

 Ubezpieczenie NNW oświata na rok 2020/2021 Wiener TU S.A. 
dla Niepublicznego Przedszkola KRAINA MARZEŃ 

Suma świadczenia do 
wypłaty 

LP Rodzaj Ryzyka Suma Ubezpieczenia 

1 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży w 
placówkach oświatowo-wychowawczych (NNW)  złamania, zwichnięcia,  
skręcenia, skaleczenia wymagające założenia szwów, oparzenia, odmrożenia 

12000 zł 
1% sumy ubezpieczenia 

za 1% trwałego 
uszczerbku (120 zł) 

2 Śmierci ubezpieczonego w skutek NNW w tym wskutek udaru mózgu, zawału 
serca 

12000 zł 

3 Śmierci ubezpieczonego w skutek NNW na terenie placówki oświatowej  24000 zł 
4 Zwrot udokumentowanych kosztów nabycia środków pomocniczych do 

wysokości 20% sumy ubezpieczenia, zakupu leków, środków opatrunkowych 
Do 2400 zł 

5 Jednorazowy zasiłek z tytułu niezdolności do nauki spowodowanej 
nieszczęśliwym wypadkiem, w wysokości 2% sumy ubezpieczenia NNW, jeżeli 
okres niezdolności do nauki przekroczył 31 dni 

240 zł 

6 Świadczenie z tytułu korepetycji: za każde 7 dni szkolnych nieobecności w 
placówce oświatowej (płatne maksymalnie za 35 dni szkolnych) warunek min 14 
dni nieobecności na skutek NNW 

100 zł 

7 Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę – jednorazowe świadczenie w z tytułu 
trwałego uszczerbku wypłacane ubezpieczonemu, który na skutek 
nieszczęśliwego wypadku doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu w wysokości 
powyżej 50% 

600 zł 

8 Zawał serca  20% sumy ubezpieczenia od NNW 2400 zł 
9 Udar mózgu ( który nie pozostawił trwałych następstw) 600 zł 
10 Jednorazowe świadczenie ryczałtowe z tytułu pogryzienia przez zwierzęta lub 

ukąszenia przez owady: warunek 48 godz. w szpitalu, kleszcz warunek - 
zdiagnozowana bolerioza 

200 zł 

11 Dodatkowa klauzula nr 1 koszty leczenia następstw nieszczęśliwego wypadku (KL) Do 3600 zł 
12 Koszty odbudowy stomatologicznej zębów  500 zł za jeden ząb 
13 Koszty leczenia usprawniającego (rehabilitacji) Do 3600 zł 
14 Koszt operacji plastycznych Do 3 600 zł 
15 Dodatkowa klauzula nr 2 – Świadczenie szpitalne w wyniku  z NNW wypłacane 

od 1 dnia, w wyniku choroby w tym COVID-19 wypłacane od 3 dnia 
40 zł za dzień, nie 
więcej niż 3600 zł 

16 Dodatkowa klauzula  nr 6 z tytułu poważnego zachorowania w tym boreliozy 
warunek 60 dni karencji od rozpoczęcia ochrony ubezpieczenia 

500 zł 

17 Świadczenie z tytułu operacji chirurgicznej warunek 60 dni karencji od 
rozpoczęcia ochrony ubezpieczenia 

500 zł 

18 Dodatkowa klauzula nr 9 Zadośćuczynienie za ból doznany wskutek 
nieszczęśliwego wypadku (ZB) – warunek: 24 godz. pobytu w szpitalu 

100 zł 

 SKŁADKA za pierwsze dziecko 30 zł 
 SKŁADKA za drugie i kolejne dziecko z domu 50% 15 zł 
 SZKOLNE  KLUBY SPOROTWE  RYZYKO W CENIE  

 
Osoba do kontaktu w sprawie oferty ubezpieczenia   

Kinga Krzemień  
ul. Malczewskiego 6, 33-100 Tarnów 

tel. 501 656 311 e-mail : kingakrzemien23@gmail.com 
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1 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży w 
placówkach oświatowo-wychowawczych (NNW)  złamania, zwichnięcia,  
skręcenia, skaleczenia wymagające założenia szwów, oparzenia, odmrożenia 

12 000 zł 
1% sumy ubezpieczenia 

za 1% trwałego 
uszczerbku (120 zł) 

2 Śmierci ubezpieczonego w skutek NNW w tym wskutek udaru mózgu, zawału 
serca 

12 000 zł 

3 Śmierci ubezpieczonego w skutek NNW na terenie placówki oświatowej  24 000 zł 
4 Zwrot udokumentowanych kosztów nabycia środków pomocniczych do 

wysokości 20% sumy ubezpieczenia, zakupu leków, środków opatrunkowych 
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5 Jednorazowy zasiłek z tytułu niezdolności do nauki spowodowanej 
nieszczęśliwym wypadkiem, w wysokości 2% sumy ubezpieczenia NNW, jeżeli 
okres niezdolności do nauki przekroczył 31 dni 

240 zł 

6 Świadczenie z tytułu korepetycji: za każde 7 dni szkolnych nieobecności w 
placówce oświatowej (płatne maksymalnie za 35 dni szkolnych) warunek min 14 
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100 zł 

7 Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę – jednorazowe świadczenie w z tytułu 
trwałego uszczerbku wypłacane ubezpieczonemu, który na skutek 
nieszczęśliwego wypadku doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu w wysokości 
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8 Zawał serca  20% sumy ubezpieczenia od NNW 2 400 zł 
9 Udar mózgu ( który nie pozostawił trwałych następstw) 600 zł 
10 Jednorazowe świadczenie ryczałtowe z tytułu pogryzienia przez zwierzęta lub 

ukąszenia przez owady: warunek 48 godz. w szpitalu, kleszcz warunek - 
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11 Dodatkowa klauzula nr 1 koszty leczenia następstw nieszczęśliwego wypadku (KL) Do 3 600 zł 
12 Koszty odbudowy stomatologicznej zębów  500 zł za jeden ząb 
13 Koszty leczenia usprawniającego (rehabilitacji) Do 3 600 zł 
14 Koszt operacji plastycznych Do 3 600 zł 
15 Dodatkowa klauzula nr 2 – Świadczenie szpitalne w wyniku  z NNW wypłacane 

od 1 dnia, w wyniku choroby wypłacane od 3 dnia 
40 zł za dzień, nie 
więcej niż 3600 zł 

16 Dodatkowa klauzula  nr 6 z tytułu poważnego zachorowania w tym boreliozy 
warunek 60 dni karencji od rozpoczęcia ochrony ubezpieczenia 
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18 Dodatkowa klauzula nr 9 Zadośćuczynienie za ból doznany wskutek 
nieszczęśliwego wypadku (ZB) – warunek: 24 godz. pobytu w szpitalu 
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 SKŁADKA za pierwsze dziecko 30 zł 
 SKŁADKA za drugie i kolejne dziecko z domu 50% 15 zł 
 SZKOLNE  KLUBY SPOROTWE  RYZYKO W CENIE  

 
Osoba do kontaktu w sprawie oferty ubezpieczenia   

Kinga Krzemień  
ul. Malczewskiego 6, 33-100 Tarnów 

tel. 501 656 311 e-mail : kingakrzemien23@gmail.com 
 


