
 

aktywność 

Dajemy energię 

na radosną 

Pakiet 

OŚWIATA DLA SZKÓŁ  



Pakiet OŚWIATA odpowiada na specjalne 

potrzeby ubezpieczeniowe dzieci, 

młodzieży i studentów. 

Zadbamy o ochronę 24 godziny na dobę, 7 

dni w tygodniu – także podczas wakacji, ferii 

świątecznych, przerw w nauce i zajęć w 

szkolnych klubach sportowych 

Szeroki zakres świadczeń podstawowych, m.in.:  

• świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu 

(w tym uszczerbku spowodowanego aktem terroru),  
• dodatkowe świadczenie z tytułu śmierci w 

wysokości 100%, gdy śmierć nastąpiła na skutek 

wypadku na terenie placówki oświatowej, 

• świadczenie edukacyjne z tytułu 

niezdolności do nauki 
• zwrot kosztów nabycia środków 

pomocniczych (w tym m.in. zalecone przez 

lekarza protezy, ortezy, okulary, aparaty słuchowe). 

• koszty leczenia następstw nieszczęśliwego 

wypadku: koszty zakupu lekarstw, wizyt lekarskich, 

pobytu w szpitalu, transportu do placówki 

medycznej, koszty rehabilitacji, 
• świadczenie za pobyt w szpitalu do 90 dni, 

w razie pobytu spowodowanego nieszczęśliwym 

wypadkiem lub zachorowaniem, 

• świadczenie z tytułu poważnego 

zachorowania lub operacji chirurgicznej, np. 

przeszczep organów, utrata słuchu lub wzroku, 

borelioza lub odkleszczowe zapalenie opon 

mózgowych, wycięcie migdałków.  

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje 

m.in.: 

• nieszczęśliwy wypadek 

spowodowany aktem terroru, 

• koszty leczenia odbudowy 

stomatologicznej zębów, 

• koszty rehabilitacji, 

• świadczenie z tytułu boreliozy lub 

odkleszczowego zapalenia opon 

mózgowych, 

• zwrot kosztów uszkodzenia szkieł 

korekcyjnych, aparatów słuchowych lub 

ortodontycznych 

• zakwaterowania rodzica, kiedy dziecko 

przebywa w szpitalu po nieszczęśliwym 

wypadku lub w wyniku choroby 

• świadczenie szpitalne w przypadku 

hospitalizacji: 
− w związku z nieszczęśliwym 

wypadkiem – od 1. dnia pobytu, 

− w związku z chorobą – od 3. dnia 

pobytu 

 

 

Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group (Wiener) jest zakładem 

ubezpieczeń majątkowych działającym na polskim rynku od 

1990 r. Należy do międzynarodowego koncernu Vienna 

Insurance Group, lidera ubezpieczeniowego w Europie 

Środkowo- Wschodniej. 

Oferujemy produkty i usługi dostosowane do potrzeb 

zmieniającego się rynku. Jednak niezmiennie najważniejszy 

jest dla nas Klient. Możesz mieć pewność, że zawsze 

zaproponujemy skrojone na Twoją miarę najlepsze 

rozwiązania.  

Paleta naszych produktów obejmuje ubezpieczenia: 

komunikacyjne, osobowe, rolne, majątkowe, podróżne, 

zdrowotne oraz dla małych i średnich przedsiębiorstw. 

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie i zdrowie 

Ubezpieczonego. 
Ochrona obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków, które 

mają miejsce na terenie Polski i za granicą 24h na dobę, 

polegające na uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci 

(ubezpieczenie na wypadek śmierci oraz uszczerbku na zdrowiu 

wskutek aktu terroru jest ograniczone do zdarzeń, które miały 

miejsce na terenie krajów członkowskich Unii Europejskiej). 
 

Ochrona obejmuje swoim zakresem zdarzenia 

powstałe w trakcie: 

zajęć organizowanych przez daną placówkę 

oświatową w ramach szkolnych klubów sportowych 

(SKS) oraz uczniowskich klubów sportowych (UKS), zajęć 

wychowania fizycznego odbywających się w ramach 

planu lekcji w klasach lub szkołach sportowych, 

uprawiania sportu w ramach pozaszkolnych klubów/ 

organizacji sportowych oraz uczestnictwa w zawodach i 

zgrupowaniach sportowych oraz signum polonicum, 

rekonstrukcji walk, bitew historycznych 
uprawiania następujących sportów walki: judo, jujitsu, 

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

capoeira, kendo, iaido, kyudo. 

Ubezpieczeniem objęte są również następstwa 

zawału serca oraz udaru mózgu, niewiązane z 

wcześniejszymi zdiagnozowaniami stanami 

chorobowymi.

 

Szybki kontakt pewne 

ubezpieczenie! 

Zapytaj Agenta o ofertę dla Ciebie!  

Centrum Pośrednictwa Ubezpieczeniowo-

Finansowego  

 

 

Doradca klienta Grzegorz Piotrowicz 

Tel. 534549121 

e-mail: g.piotrowicz@cpuf.eu  
Pieczątka Agenta, kod QR, link 

Materiał reklamowy niestanowiący oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. 
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ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ 
20 000 zł 

 

WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA 

ŚWIADCZENIA PODSTAWOWE 

Świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu, w tym nieszczęśliwego wypadku, który 

nastąpił wskutek aktu terroru (za 1% uszczerbku) 
  200 zł 

Dodatkowe świadczenie progresywne (przy uszczerbku pow. 61%) 4 000 zł 

Świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego zaistniałej w wyniku nieszczęśliwego 

wypadku 
20 000 zł 

Dodatkowe świadczenie z tytuły śmierci Ubezpieczonego w wyniku 

nieszczęśliwego wypadku na terenie placówki oświatowej 
40 000 zł 

Świadczenie z tytuły śmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku, 

który wystąpił wskutek aktów terroru 
30 000 zł 

Świadczenie z tytułu śmierci w wyniku choroby nowotworowej złośliwej 10 000 zł 

Zwrot udokumentowanych kosztów nabycia środków pomocniczych 4 000 zł 

Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę (przy uszczerbku pow. 50%) 5% należnego świadczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu 

Jednorazowy zasiłek z tytułu niezdolności do nauki lub pracy spowodowanej 

nieszczęśliwym wypadkiem (pow. 31 dni niezdolności) 
400 zł 

Jednorazowe świadczenie z tytułu pokrycia kosztów pogrzebu Ubezpieczonego 2 000 zł 

Jednorazowe świadczenie ryczałtowe z tytułu ugryzienia przez kleszcza (o ile 

w następstwie tego nieszczęśliwego wypadku zdiagnozowano boreliozę lub 

odkleszczowe zapalenie opon mózgowych) 
     500 zł 

Jednorazowe świadczenie ryczałtowe z tytułu pogryzienia przez zwierzęta przez 

owady (z wyłączeniem ugryzienia przez kleszcza) - przy pobycie w szpitalu min. 

24 h 

  200 zł 

Świadczenie edukacyjne z tytułu niezdolności do nauki (za 7 dni szkolnych, max za 

35 dni) 
  100 zł 

Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego, jeżeli w wyniku nieszczęśliwego 

wypadku objętego ochroną lekarz orzecznik ZUS orzekł niepełnoprawność 

Ubezpieczonego i z tego tytułu zostały poniesione koszty na przeszkolenie do 

nowego zawodu 

do 4 000 zł 

Assistance szkolny obejmujący zakresem assistance medyczny, 

cyberbezpieczeństwo w sieci oraz pomoc psychologiczno-prawną związaną ze 

znieważeniem lub zniesławieniem Ubezpieczonego na portalach społecznościowych 
TAK 

KOSZTY LECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU DO WYSOKOŚCI 30% SUMY UBEZPIECZENIA 

Koszty wizyt lekarskich 

6 000 zł 

 

Koszty zabiegów ambulatoryjnych 

Koszty operacji, operacji plastycznych 

Koszty zakupu lekarstw, środków opatrunkowych 

Koszty transportu z miejsca wypadku do szpitala lub ambulatorium 

Koszty badań diagnostycznych 

Koszty leczenia usprawniającego, w tym koszty rehabilitacji 

Koszty odbudowy stomatologicznej zębów uszkodzonych w wyniku 

nieszczęśliwego wypadku  limit - 500 zł za jeden ząb 

Koszty uszkodzenia szkieł korekcyjnych, aparatów słuchowych lub 

ortodontycznych 
300 zł 

ŚWIADCZENIE SZPITALNE, DO 90 DNI POBYTU W SZPITALU 

Hospitalizacja w związku z nieszczęśliwym wypadkiem  (płatne od 1. 

dnia pobytu w szpitalu) 80zł/dzień pobytu w szpitalu, nie więcej niż 7 200 zł 

Hospitalizacja w związku z chorobą (płatne od 3. dnia pobytu w szpitalu) 80zł/dzień pobytu w szpitalu, nie więcej niż 7 200 zł 

Koszty zakwaterowania rodzica w związku z hospitalizacją dziecka 

wskutek NNW lub choroby 100 zł/dzień pobytu w szpitalu, nie więcej niż 1 000 z 

JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU POWAŻNEGO ZACHOROWANIA LUB OPERACJI CHIRURGICZNEJ  

(PRZY CO NAJMNIEJ 2-DNIOWYM POBYCIE W SZPITALU) 

Świadczenie z tytułu poważnego zachorowania : Choroba nowotworowa 

złośliwa, Niewydolność nerek, Porażenie kończyn, Przeszczep organu, Utrata 

wzroku lub słuchu, Cukrzyca typu 1, Przewlekle wirusowe zapalenie wątroby 

typu B lub C, Borelioza lub odkleszczowe zapalenie opon mózgowych, Sepsa 

2 000 zł 

Operacja chirurgiczna  1 000 zł 

Wycięcie migdałków (od 1. dnia pobytu w szpitalu)   500 zł 

ŚWIADCZENIA POZOSTAŁE 

Zadośćuczynienie za ból doznany wskutek nieszczęśliwego wypadku (pobyt      

w szpitalu co najmniej 24 h) 100 zł 

Świadczenie z tytułu interwencji lekarskiej, gdy brak orzeczenia uszczerbku i 

wypadek potwierdzony wizytą kontrolną        200 zł 

SKŁADKA ROCZNA UCZEŃ 62 zł 

SKŁADKA ROCZNA ZA BRATA I/LUB SIOSTRĘ 31 zł 
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