
  WYCIĄG Z OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA 

młodzieży szkolnej i akademickiej oraz nauczycieli i pracowników placówek oświatowych 
Przedszkole nr 1 w Rakszawie 

 

1. Ubezpieczeniem objęte są Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków polegające na uszkodzeniu ciała, rozstroju 

zdrowia lub śmierci Ubezpieczonego wywołane przyczyną zewnętrzną, niezależnie od woli Ubezpieczonego, 

mające miejsce w okresie ubezpieczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.  
  
2. Rodzaje świadczeń.  

A.  Śmierć Ubezpieczonego w wyniku wypadku (suma ubezpieczenia 17400 zł) 
B.  Stały uszczerbek na zdrowiu (suma ubezpieczenia 17400 zł) 
C.  Naprawa lub nabycie protez i środków  pomocniczych  
D.  Świadczenia ASSISTANCE 
 

3. Z tytułu umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków WARTA wypłaca świadczenia z tytułu:  

1) śmierci Ubezpieczonego w wysokości 100 % sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia,  

2) stałego uszczerbku na zdrowiu zdrowiu: wysokość świadczenia odpowiada procentowi stałego uszczerbku na 

zdrowiu w odniesieniu do sumy ubezpieczenia, na podstawie poniższej tabeli procentowego stałego uszczerbku 

na zdrowiu:  
 

Rodzaj urazu % stałego uszczerbku na zdrowiu  

Skręcenie, zwichnięcie kończyny dolnej (z wyłączeniem palców) 2,60 % 

Złamanie kończyny dolnej (z wyłączeniem palców) 3,80 % 

Skręcenie, zwichnięcie kończyny górnej (z wyłączeniem palców) 2,00 % 

Złamanie kończyny górnej (z wyłączeniem palców) 2,50 % 

Złamanie/skręcenie/zwichnięcie palca/palców (niezależnie od liczby) 1,50 % 

Złamanie nosa 3,50 % 

Złamanie zęba/zębów (niezależnie od liczby) 2,00 % 

Poparzenie (bez względu na obszar i stopień) 2,50 % 

Pogryzienie 2,50 % 
 

W przypadku wystąpienia innego urazu aniżeli którekolwiek z wymienionych w powyższej tabeli wysokość 

świadczenia odpowiada orzeczonemu procentowi stałego uszczerbku na zdrowiu określonemu przez lekarza 

powołanego przez WARTA w odniesieniu do sumy ubezpieczenia, zgodnie  z Tabelą Norm oceny procentowej 

stałego uszczerbku na zdrowiu TUiR "WARTA" S.A. na podstawie otrzymanej dokumentacji medycznej.  
 

4. ŚWIADCZENIA ASSISTANCE  

1. Przedmiotem ubezpieczenia jest świadczenie usług assistance dla Ubezpieczonych przez 24 godziny na dobę, 

7 dni w tygodniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

2. W zależności od zaistniałego zdarzenia na wniosek Ubezpieczonego WARTA za pośrednictwem: 

Centrum Alarmowego WARTA    tel.  0 801 308 308,  0 502 308 308 

organizuje następujące świadczenia: 
 

ŚWIADCZENIE ASSISTANCE OPCJA C 

1)               Wizyta lekarza pierwszego kontaktu + 

2)                Transport medyczny + 

3)               Organizacja wizyty u lekarza specjalisty + 

4)               Wizyta pielęgniarki 3 wizyty 

5)               Dostawa leków, sprzętu rehabilitacyjnego + 

6)               Opieka domowa po hospitalizacji 24 godziny 

7)               Konsultacja medyczna + 

8)               Infolinia medyczna + 

9)              Wizyta u lekarza psychologa 2 wizyty 

10)            Korepetycje z wybranych przedmiotów
1) 

4 godz. lekcyjne 

11)            Usługi rehabilitacyjne
2) 

3 godz. rehabilitacyjne 

12)            Szkolny serwis informacyjno-organizacyjny
2) 

+ 
 

Pełny tekst Ogólnych Warunki Ubezpieczenia (OWU) młodzieży szkolnej i akademickiej oraz nauczycieli i pracowników placówki 

oświatowej na stronie internetowej:  https://www.warta.pl/ubezpieczenia/zycie/nnw-szkolne 


