Grupowe ubezpieczenie NNW dzieci,
młodzieży oraz personelu
w placówkach oświatowych „Oświata”
w roku szkolnym 2019/2020

Całodobowa
ochrona
zdrowia
i życia

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie i zdrowie Ubezpieczonego.

Ubezpieczenie NNW „Oświata”

Ochrona obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków, które mają miejsce na terenie

jest skierowane do placówek

Polski i za granicą, polegające na uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci

oświatowo-wychowawczych

(ubezpieczenie na wypadek śmierci oraz uszczerbku na zdrowiu wskutek aktu terroru
jest ograniczone do zadrzeń, które miały miejsce na terenie krajów członkowskich Unii

(żłobki, przedszkola, szkoły

Europejskiej).

podstawowe, szkoły średnie, szkoły
wyższe i inne placówki realizujące

Ochrona obejmuje swoim zakresem zdarzenia powstałe w trakcie:
organizowanych przez daną placówkę oświatową w ramach szkolnych klubów

l
zajęć

sportowych (SKS) oraz uczniowskich klubów sportowych (UKS),
l
zajęć wychowania fizycznego odbywających się w ramach planu lekcji w klasach
lub szkołach sportowych,
l
uprawiania sportu w ramach pozaszkolnych klubów/organizacji sportowych
oraz uczestnictwa w zawodach i zgrupowaniach sportowych.

zadania z zakresu kształcenia i opieki
nad dziećmi i młodzieżą).
Ubezpieczenie NNW „Oświata”
odpowiada na potrzeby rodziców,
opiekunów prawnych, którzy chcą
ubezpieczyć swoje dzieci będące

Ubezpieczeniem objęte są również następstwa zawału serca oraz udaru mózgu,
niezwiązane z wcześniejszymi zdiagnozowanymi stanami chorobowymi.
Pamiętaj!
o Oświadczeniu Przedstawiciela Ubezpieczonego,
że zapoznał się z OWU i sposobie finansowania
kosztu składki ubezpieczeniowej.
Materiał reklamowy niestanowiący oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres ubezpieczenia przedstawiony
jest w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży oraz personelu
w placówkach oświatowych „Oświata” zatwierdzonych Uchwałą Zarządu Gothaer TU S.A. nr 16/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r.
obowiązujących od 14 kwietnia 2019 r.

uczniami szkół oraz studentów
oraz pracowników placówek
oświatowo-wychowawczych.

Zalety ubezpieczenia NNW „Oświata”
Szeroki zakres świadczeń podstawowych, m.in.:
l
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)
Odpowiedzialność za zdarzenia związane z uprawianiem sportów
l
przez uczniów (zajęcia szkolne i pozaszkolne)
Możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o 10 dodatkowych
l
świadczeń

Ochrona
l

ubezpieczeniowa obejmuje następstwa nieszczęśliwych
wypadków na terytorium Polski oraz poza jej granicami, 24h na dobę
Możliwość zwolnienia do 12% uczniów z opłacenia składki z powodu
l
trudnej sytuacji materialnej
50% zniżki składki za ubezpieczenie drugiego i kolejnego dziecka
l
z rodziny
W przypadku klas maturalnych możliwość zawarcia umowy
l
ubezpieczenia na okres 13 miesięcy
Odroczony termin płatności składki nawet do 90 dni
l
Dla rodziców, nauczycieli i personelu szkoły oraz uczniów
l
ubezpieczonej placówki oświatowej: 10% zniżki za ubezpieczenie
wyjazdów turystycznych „W podróży” oraz 25% zniżki na ubezpieczenie
domów i mieszkań „Cztery kąty”

Ubezpieczenie NNW „Oświata” 2019/2020
SUMA UBEZPIECZENIA / SUMA GWARANCYJNA / LIMIT

NNW – ŚWIADCZENIA PODSTAWOWE

ŚWIADCZENIA

Świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu, w tym spowodowanym aktem terroru

1% sumy ubezpieczenia za 1% uszczerbku, nie więcej niż 100% sumy ubezpieczenia

Świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku

100% sumy ubezpieczenia; dodatkowo, gdy śmierć nastąpiła na skutek
nieszczęśliwego wypadku na terenie placówki oświatowej – 100% sumy ubezpieczenia
50% sumy ubezpieczenia, gdy śmierć nastąpiła wskutek aktu terroru

Zwrot udokumentowanych kosztów nabycia środków pomocniczych

do wysokości 20% sumy ubezpieczenia

Zasiłek z tytułu niezdolności do nauki lub pracy spowodowanej nieszczęśliwym
wypadkiem

2% sumy ubezpieczenia wypłacany jednorazowo, jeżeli okresniezdolności
do nauki lub pracy przekroczył 31 dni

Świadczenie edukacyjne z tytułu niezdolności do nauki

100 zł za 7 dni szkolnych, max. za 35 dni szkolnych nieobecności

Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę

5% należnego świadczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu wypłacane
Ubezpieczonemu, który na skutek nieszczęśliwego wypadku doznał
uszczerbku na zdrowiu powyżej 50%

Jednorazowe świadczenie ryczałtowe z tytułu pogryzienia przez zwierzęta
lub ukąszenia przez owady

200 zł, jeżeli Ubezpieczony przebywał w związku z tym zdarzeniem
co najmniej 48 godzin w szpitalu

Świadczenie z tytułu pokrycia kosztów pogrzebu Ubezpieczonego

2 000 zł

Świadczenie progresywne

20% sumy ubezpieczenia, w przypadku orzeczenia uszczerbku na zdrowiu
będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku w przedziale od 61% do 100%

Wariant standardowy:

Klauzula nr 1:

do wysokości 10% 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 operacji plastycznych
• koszty odbudowy stomatologicznej zębów – 300 zł za jeden ząb

Wariant rozszerzony:

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 operacji plastycznych
• koszty odbudowy stomatologicznej zębów – 300 zł za jeden ząb
Ponadto:
• koszty leczenia usprawniającego (w tym koszty rehabilitacji)

Koszty leczenia NNW

KLAUZULE DODATKOWE

2 warianty:

Klauzula nr 2: Świadczenie szpitalne

do wyboru:
• 20 zł za 1 dzień pobytu w szpitalu w związku z NW lub chorobą – limit 1 800 zł
• 40 zł za 1 dzień pobytu w szpitalu w związku z NW lub chorobą – limit 3 600 zł
łącznie nie więcej niż 90 dni pobytu w szpitalu

Klauzula nr 3: Świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego wskutek wypadku
komunikacyjnego

50% sumy ubezpieczenia NNW

Klauzula nr 4: Świadczenie z tytułu śmierci jednego lub obojga rodziców
lub opiekunów prawnych Ubezpieczonego wskutek NW

do wyboru: 3 000 zł albo 6 000 zł

Klauzula nr 5: Świadczenie z tytułu poważnego zachorowania lub operacji
chirurgicznej Ubezpieczonego

do wyboru: 500 zł albo 1 000 zł

Klauzula nr 6: Świadczenie z tytułu śmierci w wyniku choroby nowotworowej złośliwej 50% sumy ubezpieczenia NNW
Klauzula nr 7: Zadośćuczynienie za ból doznany wskutek nieszczęśliwego wypadku

100 zł

Klauzula nr 8: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej placówki oświatowej
(w tym po opłacie dodatkowej składki rozszerzenie zakresu o odpowiedzialność
z tytułu prowadzenia szatni)

do wyboru: 10 000 zł, 50 000 zł, 100 000 zł

Klauzula nr 9: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczyciela, wychowawcy
lub innego pracownika pedagogicznego

do wyboru: 5 000 zł, 10 000 zł, 15 000 zł, 50 000 zł, 100 000 zł, 200 000 zł

Klauzula nr 10: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dyrektora placówki
oświatowej

do wyboru: 10 000 zł, 50 000 zł, 100 000 zł

Zdarzyła Ci się szkoda?
Wypełnij formularz zamieszczony na stronie
www.gothaer.pl/pl-zgloszenie-szkody i dołącz skany dokumentów:
wypełnione i podpisane oświadczenie (w przypadku osoby nieletniej),
=
dokumentację medyczną oraz rachunki i dowody ich opłaty.
=

@

Wyślij niezbędne dokumenty na adres:
kontakt@gothaer.pl
Zadzwoń pod numer: 22 469 69 69 (pn-pt: 8-18)

