(poprzednia nazwa: Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.)

Ubezpieczenie NNW dzieci, młodzieży oraz personelu w placówkach oświatowych „Oświata” na rok
szkolny 2018/2019.
Zakres ochrony ubezpieczeniowej uczniów obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków mających miejsce
w okresie odpowiedzialności GOTHAER TU S.A. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (świadczenia podstawowe
i klauzule) oraz na terenie całego świata w zakresie NNW. Ponadto ubezpieczenie NNW wskutek aktu terroru
na terytorium krajów będących członkami Unii Europejskiej. Udzielamy ochrony ubezpieczeniowej całodobowo,
przez siedem dni w tygodniu.
ŚWIADCZENIA
NNW - świadczenia podstawowe:
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Świadczenie z tytułu uszczerbku
na zdrowiu
Świadczenie z tytułu śmierci
ubezpieczonego zaistniałej w wyniku
NW
Zwrot udokumentowanych kosztów
nabycia środków pomocniczych (na
terenie RP)
Zasiłek z tytułu niezdolności do
nauki lub pracy spowodowanej NW
Świadczenie z tytułu korepetycji
(od 15 dnia szkolnego nieobecności)
Zadośćuczynienie za doznaną
krzywdę

Jednorazowe świadczenie ryczałtowe
z tytułu pogryzienia przez zwierzęta
lub ukąszenia przez owady
Klauzule dodatkowe:

7

1

Koszty leczenia NNW Wariant
rozszerzony: (poniesione koszty na
terenie RP)

2

Świadczenie szpitalne w związku z
NNW albo chorobą

6

Świadczenie z tytułu poważnego
zachorowania lub operacji chirurgicznej
Ubezpieczonego

9

Zadośćuczynienie za ból doznany
wskutek NW

SUMA UBEZPIECZENIA / SUMA GWARANCYJNA / LIMIT
1% sumy ubezpieczenia za 1% uszczerbku, nie więcej niż
100% sumy ubezpieczenia
100% sumy ubezpieczenia
Śmierć na terenie placówki oświatowej – dodatkowo
100%sumy ubezpieczenia
do wysokości 20% sumy ubezpieczenia
2% sumy ubezpieczenia, wypłacany jednorazowo, jeżeli okres
niezdolności do nauki lub pracy przekroczył 31 dni
100 zł za 7 dni szkolnych, max za 35 dni szkolnych
5% należnego świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku
na zdrowiu wypłacane ubezpieczonemu, który na skutek
nieszczęśliwego wypadku doznał trwałego uszczerbku na
zdrowiu powyżej 50%
200 zł, jeżeli ubezpieczony przebywał w związku z tym
zdarzeniem co najmniej 48 godzin w szpitalu

do wysokości 30 % sumy ubezpieczenia:
koszty wizyt lekarskich, zabiegów ambulatoryjnych i operacji,
koszty zakupu lekarstw i środków opatrunkowych, koszty
transportu z miejsca wypadku do szpitala lub ambulatorium
koszty badań diagnostycznych, koszty odbudowy
stomatologicznej zębów - 300 zł za jeden ząb
Ponadto:
koszty leczenia usprawniającego (rehabilitacji) - limit: do 30%
sumy ubezpieczenia NNW, koszty operacji plastycznych- limit:
do 30% sumy ubezpieczenia NNW
40 zł za 1 dzień pobytu w szpitalu w związku z NW albo
chorobą, łącznie nie więcej niż 90 dni, limit 3600 z (od 3 dnia
NNW; od 5 dnia choroba) kolejne hospitalizacje w związku z tym
samym zdarzeniem (NNW lub chorobą ) - od 1 dnia pobytu
w szpitalu.
1000 zł Poważne zachorowanie – wystąpienie (pojawienie się
pierwszych objawów) i zdiagnozowanie u Ubezpieczonego
w okresie odpowiedzialności Gothaer TU S.A. jednej albo kilku
wymienionych chorób: choroba nowotworowa złośliwa,
niewydolność nerek, porażenie kończyn, przeszczep organu, utrata
wzroku, utrata słuchu, cukrzyca typu 1, przewlekłe wirusowe
zapalenie wątroby typu B lub C; bolerioza lub odkleszczowe
zapalenie opon.
100,00 zł (pobyt w szpitalu co najmniej 24 godz.)

Uwaga!
Uczniowie uprawiający (sport wyczynowy pozaszkolny - odpowiedzialność za opłatą
dodatkowej składki (bez sportu wysokiego ryzyka jn.OWU§2pkt.10.
 ZGŁOSZENIE WYPADKU I INFORMACJA O SZKODZIE TEL.( 22) 469 69 69 –
INFORMACJA O POTRZEBNYCH DOKUMENTACH DO POBRANIA W
SEKRETARIACIE SZKOŁY.
 OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW ORAZ RODZICÓW
UCZNIÓW

- 20%
- 10%

UBEZPIECZENIE MIESZKANIA I BUDYNKU MIESZKALNEGO
(składka minimalna za rok 75 zł)
UBEZPIECZENIE OSOBOWE WYJAZDY TURYSTYCZNE
(jednorazowo do wykorzystania w ciągu roku na okres nie dłuższy niż 30 dni)

W SEKRETARIACIE SZKOŁY DO WGLĄDU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

INFORMACJA POD NUMEREM TELEFONU : 509 000 840 lub (56) 46 57 851

OWU§2pkt.10.
10) 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 wyjątkiem sportów obronnych i sztuk walki uprawianych w ramach
zajęć organizowanych na terenie placówki oświatowej), 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

