
PROGRAM OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ NNW 
 

dla dzieci i pracowników szkół na rok 2018/2019. 

 

   WARIANT I WARIANT II WARIANT III WARIANT IV WARIANT V WARIANT VI 
         

     SUMA UBEZPIECZENIA   
         

   10 000 zł 12 000 zł 15 000 zł 20 000 zł 30 000 zł 50 000 zł 

 Lp. ZAKRES UBEZPIECZENIA  WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ DO WYPŁATY  

 1 1% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW 100 zł 120 zł 150 zł 200 zł 300 zł 500 zł 
         

 2 100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW 10 000 zł 12 000 zł 15 000 zł 20 000 zł 30 000 zł 50 000 zł 
         

 3 Uszczerbek na zdrowiu w wyniku padaczki - 100 zł 120 zł 150 zł 200 zł 300 zł 500 zł 
  świadczenie jednorazowe       

  Pobyt ubezpieczonego w szpitalu w wyniku NW -       
 4 płatny od 1. dnia, maks za 100 dni pobytu w szpitalu 50 zł/ dzień 50 zł/ dzień 70 zł/ dzień 70 zł/ dzień 70 zł/ dzień 70 zł/ dzień 
  (przy min. 3-dniowym pobycie)       
         

  Pobyt ubezpieczonego w szpitalu w wyniku choroby -       

 5 płatny od 1. dnia, maks za 100 dni pobytu w szpitalu 50 zł/ dzień 50 zł/ dzień 50 zł/ dzień 50 zł/ dzień 50 zł/ dzień 50 zł/ dzień 
  (przy min. 3-dniowym pobycie)       
         

 6 Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy - 1 000 zł 1 200 zł 1 500 zł 2 000 zł 3 000 zł 5 000 zł 
  świadczenie jednorazowe       

 7 Koszty leczenia w wyniku NW 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 
         

 8 Rehabilitacja w wyniku NW - limit na jedno i wszystkie 500 zł 500 zł 500 zł 500 zł 500 zł 500 zł 
  zdarzenia       

  Koszty leczenia stomatologicznego w wyniku NW( w       

 9 tym odbudowa stomatologiczna uszkodzonego lub 500 zł 500 zł 500 zł 500 zł 500 zł 500 zł 
  utraconego zęba stałego)       

 10 Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych 3 000 zł 3 600 zł 4 500 zł 6 000 zł 9 000 zł 15 000 zł 
  na zlecenie       

 11 Koszty przekwalifikowania zawodowego osób 3 000 zł 3 600 zł 4 500 zł 6 000 zł 9 000 zł 15 000 zł 
  niepełnosprawnych       

 12 Pogryzienie przez psa, pokąsania, 100 zł 120 zł 150 zł 200 zł 300 zł 500 zł 
  ukąszenie/użądlenie - dodatkowe świadczenie       

 13 Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW (w tym również 10 000 zł 12 000 zł 15 000 zł 20 000 zł 30 000 zł 50 000 zł 
  zawał serca i udar mózgu)       

 14 Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW 10 000 zł 12 000 zł 15 000 zł 20 000 zł 30 000 zł 50 000 zł 
  komunikacyjnego - dodatkowe świadczenie       

 15 Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego w wyniku NW 1 000 zł 1 200 zł 1 500 zł 2 000 zł 3 000 zł 5 000 zł 
  - dodatkowe świadczenie jednorazowe       

  Oparzenia w wyniku NW (w tym działanie ciepła, IIº- 500zł; IIIº- IIº- 500zł; IIIº- IIº- 500zł; IIIº- IIº- 500zł; IIIº- IIº- 500zł; IIIº- IIº- 500zł; IIIº-   

żrących substancji chemicznych, prądu elektrycznego,  16 1500 zł; IVº - 1500 zł; IVº - 1500 zł; IVº - 1500 zł; IVº - 1500 zł; IVº - 1500 zł; IVº - 
  promieni słonecznych – UV, i innych czynników 

2500zł 2500zł 2500zł 2500zł 2500zł 2500zł   promieniotwórczych, wysokiej temperatury) 
        

         

 17 Wstrząśnienie mózgu w wyniku NW - świadczenie 100 zł 120 zł 150 zł 200 zł 300 zł 500 zł 
  jednorazowe       

 18 Koszty korepetycji powstałe w wyniku NW brak  do 10 godz. lekcyjnych  
     

 
19 ASSISTANCE brak 

pomoc medyczna, dostawa leków, Indywidualne korepetycje, pomoc rehabilitanta, Transport 
  medyczny, infolinia medyczna  
      
         

  SKŁADKA ROCZNA 25 zł 29 zł 35 zł 45 zł 64 zł 102 zł 
         

  SKŁADKA ROCZNA + WYCZYNOWE 
29 zł 34 zł 42 zł 53 zł 75 zł 120 zł   

UPRAWIANIE SPORTU         
          
 

DLA KOGO WYCZYNOWY SPORT? 
 

Uczestniczenie w treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub szkoleniowych w ramach pozaszkolnych klubów, związków i 

organizacji sportowych, podczas zajęć wychowania fizycznego odbywających się w ramach obowiązującego planu lekcji w szkołach sportowych za 

wynagrodzeniem, tj. w przypadku otrzymywania wynagrodzenia na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej z tytułu uprawiania sportu, 

zarówno w formie indywidualnej, jak i zespołowej. 

 
 
 
 
 
 

 
SUPER UBEZPIECZENIA  

tel. kom.: +48 574-88-95-95  
E-mail: biuro@super-ubezpieczenia.com.pl 
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PROGRAM OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ NNW 
 

dla dzieci i pracowników szkół na rok 2018/2019. 
 
 
 

  WARIANT VII  WARIANT VIII WARIANT IX 
      

   SUMA UBEZPIECZENIA  
      

  14 000 zł  17 000 zł 22 000 zł 
     

Lp. ZAKRES UBEZPIECZENIA WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ DO WYPŁATY 

1 1% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW 140 zł  170 zł 220 zł 
      

2 100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW 14 000 zł  17 000 zł 22 000 zł 
      

3 Uszczerbek na zdrowiu w wyniku padaczki - świadczenie jednorazowe 140 zł  170 zł 220 zł 
      

4 

Pobyt ubezpieczonego w szpitalu w wyniku NW - płatny od 1. dnia, maks za 
100 30 zł/ dzień  30 zł/ dzień 30 zł/ dzień 

 dni pobytu w szpitalu (przy min. 3-dniowym pobycie)     
      

5 

Pobyt ubezpieczonego w szpitalu w wyniku choroby - płatny od 1. dnia, maks 
za 30 zł/ dzień  30 zł/ dzień 30 zł/ dzień 

 100 dni pobytu w szpitalu (przy min. 3-dniowym pobycie)     
      

6 Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy - świadczenie jednorazowe 1 400 zł  1 700 zł 2 200 zł 
      

7 Koszty leczenia w wyniku NW 600 zł  600 zł 600 zł 
      

8 Rehabilitacja w wyniku NW - limit na jedno i wszystkie zdarzenia 500 zł  500 zł 500 zł 
      

9 Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie 4 200 zł  5 100 zł 6 600 zł 
      

10 Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych 4 200 zł  5 100 zł 6 600 zł 
      

11 

Pogryzienie przez psa, pokąsania, ukąszenie/użądlenie - dodatkowe 
świadczenie 140 zł  170 zł 220 zł 

 jednorazowe     

12 

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW (w tym również zawał serca i udar 
mózgu) 14 000 zł  17 000 zł 22 000 zł 

      

13 Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego w wyniku NW - dodatkowe świadczenie 1 400 zł  1 700 zł 2 200 zł 
 jednorazowe     

14 Wstrząśnienie mózgu w wyniku NW - świadczenie jednorazowe 140 zł  170 zł 220 zł 
      

15 SKŁADKA ROCZNA 28 zł  34 zł 43 zł 
      

16 SKŁADKA ROCZNA + WYCZYNOWE UPRAWIANIE SPORTU 33 zł  40 zł 50 zł 
       
 

 
DLA KOGO WYCZYNOWY SPORT? 

 
Uczestniczenie w treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub szkoleniowych w ramach pozaszkolnych klubów, związków i 

organizacji sportowych; 

podczas zajęć wychowania fizycznego odbywających się w ramach obowiązującego planu lekcji w szkołach sportowych; 

 za wynagrodzeniem, tj. w przypadku otrzymywania wynagrodzenia na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej z tytułu uprawiania sportu, 

zarówno w formie indywidualnej, jak i zespołowej. 
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Szanowni Państwo, 
 
 

 

Mamy przyjemność przedstawić Państwu ofertę ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowaną do dzieci i 

młodzieży na zbliżający się rok szkolny 2018/2019. 

 
Nasza propozycja zapewnia kompleksową ochronę ubezpieczeniową przed skutkami niespodziewanych zdarzeń losowych 

obejmująca zarówno choroby, jak i nieszczęśliwe wypadki. 

 
Razem z naszym partnerem InterRisk TU S.A., liderem na ryku w ubezpieczeniach osobowych, przygotowaliśmy program 

ubezpieczeniowy, który jest zarówno elastyczny, jak i optymalny , dzięki czemu możemy spełnić oczekiwania najbardziej 

wymagającego Klienta. 

 
Każde rozwiązanie jesteśmy w stanie dopasować do indywidualnych potrzeb, każdy z dostępnych wariantów możemy pomniejszyć 

lub rozbudować. 

 
Ubezpieczenie obowiązuje na terenie całego świata, przez całą dobę, 365 dni w roku. Zarówno w trakcie zajęć szkolnych, w tym  

zajęć sportowych organizowanych przez placówkę oświatową, jak i w czasie wolnym, na wakacjach i na feriach. Jedynie pobyt w 

szpitalu i koszty leczenia obowiązują na terenie RP. 

 
Dla szkół o profilu sportowym, przygotowaliśmy ofertę kompleksowej ochrony, jak również dzieci i młodzieży, które po zajęciach 

szkolnych uczęszczają do klubów, związków czy organizacji sportowych. 

 
Proponowane przez nas ubezpieczenie jest ubezpieczeniem grupowym, skierowanym do placówek oświatowych nie korzystających 

w roku szkolnym 2017/2018 z ubezpieczenia szkolnego NNW w InterRisk TU S.A. 

 
Państwo decydują, czy wybierają Państwo jeden wariant, czy kilka - każda klasa może mieć inny wariant i inne opcje. 

 

Przystąpienie do ubezpieczenia ma charakter dobrowolny, do 10% uczniów może być zwolnionych z zapłacenia składki. 

Ubezpieczenie, co prawda nie uchroni przed wypadkiem, ale jeśli się wydarzy dzięki ubezpieczeniu, wesprzemy w jego powrocie do 

zdrowia. Zaistniałą szkodę można łatwo i szybko zgłosić przez Internet, telefon, a sama likwidacja szkody jest szybka i sprawna za 

naszym pośrednictwem.  

 

Dodatkowo w ramach oferty ubezpieczenia szkolnego w pakiecie NNW jest możliwość włączenia na preferencyjnych warunkach 

Odpowiedzialności Cywilnej m.in. OC Placówki oświatowej, OC Dyrekcji, OC Nauczycieli. 

 
Jesteśmy do Państwa dyspozycji. 
Z poważaniem, 
 
Robert Zaniewicz 

 
SUPER UBEZPIECZENIA 
Tel.: +48 574-88-95-95  
E- mail: BIURO@super-ubezpieczenia.com.pl 
NIP 537-21-57-864 REGON 369139730 
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