
 

 
Ubezpieczenie NNW dzieci, młodzieży oraz personelu w placówkach oświatowych „Oświata” 

2018/2019  Zespół Szkół Nr 2 w Hrubieszowie. 

TABELA ŚWIADCZEŃ 

NNW ŚWIADCZENIE 
PODSTAWOWE 

SUMA UBEZPIECZENIA WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA 

Uszczerbek na zdrowiu 18.000,00 180 zł za 1% uszczerbku 

Śmierć ubezpieczonego z NNW 18.000,00 ZŁ 18.000,00 zł 

Koszt nabycia środków 
pomocniczych 

20% sumy ubezpieczenia Do 3600,00 zł 

Niezdolność do nauki wskutek 
NNW 

2% sumy ubezpieczenia 360 zł gdy niezdolność powyżej 
31 dni 

Świadczenie edukacyjne   100 zł za 7 dni szkolnych max. 
35 dni 

Zadośćuczynienie za doznaną 
krzywdę  

5% sumy ubezpieczenia 900 zł , gdy uszczerbek 
powyżej 50% 

Pogryzienie przez zwierzęta lub 
ukąszenie przez owady 

 Jednorazowy ryczałt 200 zł 

NNW ŚWIADCZENIE 
DODATKOWE 

SUMA UBEZPIECZENIA WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA 

Świadczenie szpitalne* NNW od 1 dnia pobytu, 
choroba od 5 dnia 

20 zł za 1 dzień nie więcej niż 
90 dni max. 1800 zł 

Poważne zachorowanie lub 
operacja chirurgiczna** 

Karencja 60 dni od daty 
zawarcia umowy 

Jednorazowy ryczałt 500 zł 

Zadośćuczynienie za ból NNW Min. 24 h pobyt w szpitalu Jednorazowy ryczałt 100 zł 

UBEZPIECZENIA 
DODATKOWE 

SUMA UBEZPIECZENIA WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA 

OC Placówki Oświatowej 10.000,00 zł Max. 10.000,00 zł 

OC Szatni 2000,00 zł 2000,00 zł na wszystkie 
zdarzenia , 200 zł na jedno 
zdarzenie 

OC Nauczycieli 10.000,00 zł Max. 10.000,00 zł 

OC Dyrektora Placówki 50.000,00 zł Max. 50.000,00 zł 

 

Zasady obowiązywania dodatkowych świadczeń 

* Świadczenie szpitalne przysługuje maksymalnie za 90 dni pobytu w szpitalu i jest wypłacane z tytułu 
każdorazowego pobytu w szpitalu w wyniku tego samego zdarzenia ubezpieczeniowego Ustalenie 
zasadności i wysokości świadczenia szpitalnego odbywa się na podstawie dokumentu 
potwierdzającego konieczność poddania się przez Ubezpieczonego leczeniu szpitalnemu w związku z 
nieszczęśliwym wypadkiem lub chorobą, zawierającego diagnozę lekarską oraz określenie czasu 
pobytu w szpitalu; 
 
** Postanowienia niniejszej klauzuli mają zastosowanie do umowy dodatkowego ubezpieczenia na 
wypadek poważnego zachorowania lub operacji chirurgicznej Ubezpieczonego,  



poważne zachorowanie – zdiagnozowanie u Ubezpieczonego przez lekarza w okresie 
odpowiedzialności 
Gothaer TU S.A. jednej lub kilku wymienionych chorób: 
a) choroba nowotworowa złośliwa; 
b) niewydolność nerek; 
c) porażenie kończyn; 
d) przeszczep organu; 
e) utrata wzroku; 
f) utrata słuchu; 
g) cukrzyca typu 1; 
h) przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B lub C; 
i) borelioza lub odkleszczowe zapalenie opon mózgowych; 
 
operacja chirurgiczna – niezbędny z medycznego punktu widzenia, inwazyjny zabieg chirurgiczny, 
wykonany w okresie odpowiedzialności Gothaer TU S.A., w znieczuleniu ogólnym, przewodowym lub 
miejscowym, przez wykwalifikowany personel medyczny, połączony z przecięciem tkanek, w trakcie 
pobytu w szpitalu, mający na celu wyleczenie lub zmniejszenie objawów choroby, której 
zdiagnozowanie przez lekarza musi mieć miejsce w okresie odpowiedzialności Gothaer TU S.A. lub 
urazu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem. Operacją chirurgiczną w rozumieniu klauzuli nie 
jest zabieg przeprowadzony w celach diagnostycznych, zabieg endoskopowy oraz cesarskie cięcie, a 
także inwazyjny zabieg chirurgiczny niewymagający co najmniej dwudniowego 
pobytu w szpitalu oraz zabieg niewynikający ze wskazań medycznych; 
 
Odpowiedzialność Gothaer TU S.A. z tytułu poważnego zachorowania lub operacji chirurgicznej 
rozpoczyna się po upływie karencji, która wynosi 60 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia 


