
Zakres ubezpieczenia dla PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8 w MIELEC nr polisy EDU-A/P 093419 

   

Opiekun Placówki: Ewa Wesołowska-Rabiniak  533 349 444 

 

Śmierć ubezpieczonego na terenie placówki oświatowej w wyniku NW 80 000 zł 

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW  40 000 zł 

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego  55 000 zł 

Zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych w wyniku NNW ( w tym 

okulary lub aparaty słuchowe)  

12 000zł – (okulary oraz aparaty słuchowe 

do 200zł) 

Pogryzienie, pokąsanie, ukąszenie 400zł 

Rozpoznanie u Ubezpieczonego sepsy 8 000zł 

Śmierć opiekuna prawnego lub rodzica w następstwie NW 4 000zł 

Trwałe inwalidztwo częściowe w wyniku NW zgodnie z TABELĄ NR 4 OWU 

Złamanie kości, zwichnięcia lub skręcenia stawów zgodnie z TABELĄ NR 5 OWU 

Uszkodzenie ciała w wyniku NW, wymagającego interwencji lekarskiej 

w placówce medycznej i minimum dwóch wizyt kontrolnych 
400zł 

Wstrząśnienie mózgu w wyniku NW 400zł 

Zatrucie pokarmowe lub nagłe zatrucie gazami, bądź porażenie prądem 

lub piorunem 
2 000zł 

Rozpoznanie u Ubezpieczonego chorób odzwierzęcych (bąblowica, 

toksoplazmoza, wścieklizna) 
2 000zł 

Oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku 
II stopień – 500zł; 

III stopień – 1 500zł; 

IV stopień – 2 500zł 

Pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku 
150zł (za pierwsze 10 dni pobytu w szpitalu) 

100zł powyżej 10 dnia pobytu w szpitalu 

Pobyt w szpitalu w wyniku choroby 100zł 

Poważne zachorowanie:  
nowotwór złośliwy, paraliż, niewydolność nerek, poliomyelitis, utrata wzroku, mowy,  

słuchu anemia aplastyczna, stwardnienie rozsiane, cukrzyca typu I, niewydolność serca, 

choroby autoimmunologiczne, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, transplantacja 

głównych organów 

2 000zł 

Operacje w wyniku nieszczęśliwego wypadku 1 000zł ( zgodnie z TABELĄ NR 8 OWU) 

Operacje w wyniku choroby 1 000zł ( zgodnie z TABELĄ NR 9 OWU) 

Koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku Do 1 000zł/ Rehabilitacja 1000zł 

Koszty leczenia stomatologicznego w wyniku nieszczęśliwego wypadku  Do 750zł 

Pakiet Kleszcz: a) zdiagnozowanie boreliozy do 1 000 zł, b) wizyta u lekarza do 

150 zł, c) badania diagnostyczne do 150 zł, d) antybiotykoterapia do 200zł 
Do 1 500zł 

Składka za ubezpieczenia NNW


