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UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW  DZIECI, 

MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W OPARCIU O WARUNKI SZCZEGÓLNE 

 

Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków 

Ubezpieczający: PLACÓWKI OŚWIATOWE 

 

Ubezpieczeni: Osoby fizyczne - dzieci w wieku żłobkowym, przedszkolnym, szkolnym, 

studenci (stacjonarni, zaoczni, wieczorowi). 

Zakres ubezpieczenia: Ubezpieczenie obejmuje całodobowo na terenie całego świata, 

następstwa nieszczęśliwych wypadków, jakie mogą się wydarzyć 

podczas: 

1. Zajęć dydaktycznych - w tym praktyki odbywane w placówce 

oświatowej jak również poza w ramach programu dydaktycznego 

realizowanego przez daną placówkę oświatową m.in.: nauka jazdy konnej, 

nauka jazdy pojazdami mechanicznymi, obsługi maszyn, itd. 

2. W życiu prywatnym oraz podczas rekreacyjnego                                i 

rehabilitacyjnego uprawiania sportu - podczas wszystkich zajęć (także 

sportowych) prowadzonych w ramach klubów i sekcji sportowych placówki 

oświatowej. 

3. Podczas zajęć sportowych, w których uczestniczy Ubezpieczony 

również poza placówkami oświatowymi w ramach rekreacji                           

lub amatorskiego uprawiania. 

Przedmiot ubezpieczenia: Następstwa nieszczęśliwych wypadków powodujące uszkodzenia 

ciała, rozstrój zdrowia Ubezpieczonego, w tym następstwa zawału serca 

i udaru mózgu. 

Świadczenie z tytułu uszczerbku doznanego podczas ataku 

epilepsji. 

Świadczenie z tytułu zatrucia gazami lub innymi substancjami 

chemicznymi z pobytem   w szpitalu co najmniej 24 godziny. 

Świadczenia 

ubezpieczeniowe: 

Świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu odpowiadające procentowi 

sumy ubezpieczenia, w jakim Ubezpieczony doznał uszczerbku na 

zdrowiu także (złamania, zwichnięcia, skręcenia, poparzenia,  



wstrząśnienia mózgu) określonego na podstawie zapisów OWU - 

Ogólne Warunki Pakiet OŚWIATA. 

W ramach umowy ubezpieczenia towarzystwo ubezpieczeń udziela 

ochrony ubezpieczeniowej całodobowo, przez siedem dni w tygodniu. 

 

Ubezpieczenie obejmuje następujące świadczenia 

podstawowe pakiet 

1. Świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego zaistniałej               

w wyniku nieszczęśliwego wypadku, w wysokości 100% sumy 

ubezpieczenia – z zastrzeżeniem, że: 

a) jeżeli nieszczęśliwy wypadek nastąpił na terenie placówki oświatowej, 

Wiener  wypłaci Uprawnionemu dodatkowe świadczenie w wysokości 

100% sumy ubezpieczenia; 

b) jeżeli nieszczęśliwy wypadek nastąpił wskutek aktu terroru, Wiener 

wypłaci Uprawnionemu wyłącznie świadczenie                            w wysokości 

50% sumy ubezpieczenia; 

2. Zwrot udokumentowanych kosztów nabycia środków 

pomocniczych  - do wysokości wskazanej w tabeli świadczeń 

sumy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków na 

jedno  i wszystkie zdarzenia powstałe w okresie odpowiedzialności, 

jeżeli ich zakup był niezbędny z medycznego punktu widzenia, 

zalecony przez lekarza oraz związany z nieszczęśliwym 

wypadkiem objętym ochroną ubezpieczeniową; 

3. Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów                             

– do wysokości 10% sumy ubezpieczenia. 

4. Zasiłek z tytułu czasowej niezdolności do nauki wskutek 

zdarzenia NNW objętego ubezpieczeniem – w wysokości 2 % 

sumy ubezpieczenia za każde pełne 30 dni niezdolności 

potwierdzonej zwolnieniem lekarskim, nieprzerwanego leczenia 

uniemożliwiającego uczęszczania szkoły lub na uczelnię, jednak 

nie dłużej niż za 180 dni. 

5. Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę – jednorazowe 

świadczenie w wysokości 5% należnego świadczenia z tytułu 

uszczerbku na zdrowiu na jedno i wszystkie zdarzenia zaistniałe                    

w okresie odpowiedzialności Wiener, wypłacane Ubezpieczonemu, 

który na skutek nieszczęśliwego wypadku doznał uszczerbku  na 

zdrowiu w wysokości powyżej 50%. 

6. Ryzyko samobójstw – dla dzieci i młodzieży do 26 roku życia. 



7. Ryzyko zawału serca oraz udaru mózgu – dla dzieci i młodzieży 

szkolnej - akademickiej oraz personelu dydaktyczno-

administracyjnego. 

8. Świadczenie edukacyjne z tytułu niezdolności do nauki                         

– świadczenie w wysokości wskazanej w dokumencie 

ubezpieczenia, jeżeli w następstwie nieszczęśliwego wypadku 

Ubezpieczony nie będzie mógł uczęszczać do placówki oświatowej 

przez okres minimum 14 dni szkolnych, Wiener wypłaci 

świadczenie za każdy kolejny, rozpoczęty okres 7 dni szkolnych 

nieobecności  w placówce oświatowej, począwszy od 15. dnia 

szkolnego nieobecności. Świadczenie jest płatne maksymalnie 

przez 35 dni szkolnych nieobecności w placówce oświatowej  i 

dotyczy wyłącznie dzieci, uczniów oraz studentów. 

9. Świadczenie ryczałtowe z tytułu pogryzienia przez zwierzęta                 

w tym owady (z wyłączeniem ugryzienia przez kleszcza) 

wypłata      w wysokości 2% sumy ubezpieczenia pod warunkiem 

udokumentowania pobytu w szpitalu w związku z tym zdarzeniem 

przez okres min. 24 godzin. Przy braku orzeczenia  uszczerbku                     

na zdrowiu wypłata 2% sumy ubezpieczenia. 

W przypadku orzeczenia uszczerbku na zdrowiu nie przysługuje 

świadczenie ryczałtowe określone powyżej.   

10. Świadczenie ryczałtowe z tytułu pogryzienia przez zwierzęta                 

w tym owady (z wyłączeniem ugryzienia przez kleszcza) w wy-

sokości 300,- zł pod warunkiem zgłoszenia się do placówki me-

dycznej bez konieczności hospitalizacji. 

11. Jednorazowe świadczenie z tytułu ugryzienia przez kleszcza, 

w wysokości wskazanej w dokumencie ubezpieczenia o ile                              

w następstwie tego nieszczęśliwego wypadku u Ubezpieczonego                   

w okresie ubezpieczenia zdiagnozowano boreliozę lub 

odkleszczowe zapalenie opon mózgowych. 

12. Świadczenie z tytułu pokrycia kosztów pogrzebu 

Ubezpieczonego – świadczenie wypłacane jednorazowo 

Uprawnionemu w wysokości sumy ubezpieczenia wskazanej w 

dokumencie ubezpieczenia, pod warunkiem, że śmierć 

Ubezpieczonego nastąpiła wskutek nieszczęśliwego wypadku. 

Świadczenie nie przysługuje, jeżeli nieszczęśliwy wypadek został 

spowodowany aktem terroru. 

13.  Zwrot pokrycia kosztów leczenia do wysokości 10 % sumy 

ubezpieczenia 



14. Pobyt w szpitalu – świadczenie szpitalne maksymalnie za 90 dni, 

20 zł. za dzień nie więcej niż 1.800 zł. 

             - pobyt w  wyniku NW wypłata od 1 dnia pobytu, 

             - pobyt w związku z chorobą wypłata od 3 dnia pobytu, 

              - w przypadku kolejnych hospitalizacji związanych z tym samym 

                 zdarzeniem NNW lub chorobą, wypłata od 1 dnia pobytu 

15. Odbudowa stomatologiczna zębów – 500 zł. za 1 ząb 

16. Uszkodzenie okularów korekcyjnych, aparatów słuchowych i 

aparatów ortodontycznych – 300 zł. 

17. Interwencja lekarska wskutek nieszczęśliwego wypadku i 

braku orzeczenia uszczerbku na zdrowi – 350 zł. 

18. Zakwaterowanie rodzica lub opiekuna w przypadku 

hospitalizacji dziecka ( max za 10 dni ) - 100 zł. za dzień nie 

więcej niż 1.000 zł. 

19. Świadczenia Assistance – zgodnie z zapisami poszczególnych 

klauzul OWU. 

20.  Świadczenie z tytułu poważnego zachorowania lub operacji 

chirurgicznej ubezpieczonego, wypłata do wysokości  1.000 zł. 

 

Świadczenia dodatkowe: Zwrot kosztów leczenia z tytułu szkody NNW  : 

 

1. Ochrona obejmuje również koszty leczenia usprawniającego, 

koszty operacji plastycznych i odbudowy stomatologicznej 

zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia. Suma 

ubezpieczenia w zależności od wybranego wariantu dla kosztów 

leczenia. 

2. Zadośćuczynienie za ból doznany wskutek nieszczęśliwego 

wypadku wypłacane jednorazowo w wysokości 100 zł, pod 

warunkiem, że Ubezpieczony wskutek wypadku wymagał 

hospitalizacji i jego pobyt w szpitalu trwał co najmniej                                     

24 godziny. 

3. Na wniosek ubezpieczającego i po opłacie dodatkowej składki 

zakres ubezpieczenia zawartego na podstawie OWU może być 

rozszerzony o wypłatę świadczeń dodatkowych, które określono w 

klauzulach dodatkowych stanowiących integralną część OWU. 

 



Podstawa 
prawna: WARUNKI PROGRAMU oraz (OWU) 

Ogólne Warunki ubezpieczenia Pakiet OŚWIATA zatwierdzone uchwała 

Zarządu Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group nr 64/21                    z 

dnia 20 kwietnia 2021 r. 

 

Ubezpieczenie WARIANT NR II obejmuje 

Sporty wysokiego ryzyka włączone do ubezpieczenia: 

sporty wysokiego ryzyka - abseiling, alpinizm, alpinizm podziemny, baloniarstwo, 

B.A.S.E. jumping, bobsleje, bojery, buldering, bungee jumping, canoeing, downhill MTB, 

freediving, heli-skiing, heli-snowboarding, himalaizm, hydrospeed, jazda na nartach lub 

snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, kiteboarding, kite-skiing, kite-snowboarding, 

kitesurfing, lotniarstwo, mountainboarding, myślistwo, narciarstwo wodne, nurkowanie 

przy użyciu aparatów oddechowych i płetwonurkowanie sportowe, paralotniarstwo, parkour, 

rafting, rugby, spadochroniarstwo, speleologia, sporty lotnicze, sporty motorowe i 

motorowodne w ramach sekcji sportowych, sporty obronne, sporty i sztuki walki (za sporty 

wysokiego ryzyka nie uznaje się: judo, karate,taekwondo, zapasy, aikido, tai chi, jujitsu, 

kung fu, capoeira, kendo, iaido, kyudo, signum polonicum oraz rekonstrukcji walk i bitew 

historycznych), sporty wodne uprawiane na rzekach górskich, szybownictwo, trekking na 

wysokości powyżej 2 500 m n.p.m., wakeboarding, wspinaczka, wspinaczka skalna lub 

lodowa, wspinaczka wysokogórska, wyprawy w obszary górskie i wyżynne na wysokości 

powyżej 5500 m n.p.m., wyczynowa jazda na hulajnodze, zorbing, jazda na rowerze, 

motocyklach oraz quadach po terenie obfitującym w przeszkody (muldy, koleiny skoczne) 

lub po trasach, ze specjalnie przygotowanymi przeszkodami, w tym naturalnymi; 

Forma ubezpieczenia: Placówki oświatowe: 

 Listy uczniów zgłoszonych do ubezpieczenia. 

 Forma bezimienna tylko w przypadku ubezpieczenie wszystkich 

uczniów / studentów danej Placówki. 

 Zwolnienie z opłaty składki uczniów  znajdujących się w szczególnej 

trudnej sytuacji materialnej do 12% ogólnej liczby ubezpieczonych 

dzieci lub młodzieży, imienny wykaz osób. 

Warunkiem jest przystąpienie co najmniej 80% uczniów placówki 

oświatowej do umowy ubezpieczenia . 

 zwolnionych z opłaty składki należy przekazać do Towarzystwa w 

terminie do 30.09.2021 roku. 

Składka :  Zgodna z załączoną ofertą na rok szkolny 2020 / 2021 

Wariant I – koszty leczenia do 10% sumy ubezpieczenia NNW 
1) suma ubezpieczenia 20 000,- zł - 

             składka roczna za osobę 44 zł 



 
Wariant II – koszty leczenia do 10% sumy ubezpieczenia NNW 

1) Sporty Wysokiego Ryzyka suma ubezpieczenia 20 000,- zł – 
             składka roczna za osobę 55 zł 
 

pedagogicznej 
szkoły: 
 na sumę gwarancyjną 10.000 zł – składka roczna 1 zł od osoby; 
 na sumę gwarancyjną 100.000 zł – składka roczna 10 zł od osoby; 
 

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dyrekcji Placówki 
Oświatowej: 
na sumę gwarancyjną 100.000,-zł. - składka roczna 70,-zł. 
 

 placówki oświatowej w zakresie OC 
zgodnie z klauzulą 10 ogólnych warunków ubezpieczenia 
(OWU): 
na  sumę gwarancyjną 100 000,- zł - składka roczna 180,- zł. 
 
 

 

 

Likwidacja szkód: Ustalenie wysokości należnego świadczenia odbywa się na podstawie 

zgłoszenia wypadku w towarzystwie ubezpieczeń za pomocą - infolinii, 

internetu, listownie lub osobiście w placówce towarzystwa oraz po 

przekazaniu przez Ubezpieczonego kompletu dokumentacji medycznej 

określonej przez Towarzystwo (systemem bez komisyjnym).  Tabela 

uszczerbków załączona w treści OWU.                

W uzasadnionych  przypadkach stopień uszczerbku na zdrowiu może być 

ustalany na podstawie badań przeprowadzonych przez lekarza. 

DANE DO ZGŁOSZENIA 

SZKóD 

Telefonicznie – dzwoniąc na numer: 22 469 69 69 

E-mailem - wysyłając zgłoszenie na adres:  kontakt@wiener.pl 

Listownie – wysyłając niezbędne dokumenty na adres: 

WIENER Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group 

ul. Wołoska 22A, 

02-675 Warszawa 

 

mailto:kontakt@wiener.pl

