
W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie naszej szkoły ubezpieczani są od następstw 

nieszczęśliwych wypadków dzieci w towarzystwie ubezpieczeniowym UNIQA.  

 

Informacje na temat towarzystwa ubezpieczeniowego znajdą Państwo na stronie 

www.ubezpieczeniwszkole.pl  

Znajdziecie tam Państwo również: 

 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA,  

 TABELĘ USZCZERBKU NA ZDROWIU, 

  POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE 

 

DOSTĘPNE SĄ DWA WARIANTY UBEZPIECZENIA DO WYBORU: 

WARIANT I 

Polisa NR 998-A-918685 

Składka roczna za jednego Ubezpieczonego w wariancie I wynosi 41 zł. 

Składka uwzględnia wyczynowe uprawianie sportu! 

 

ZAKRES UBEZPIECZENIA: 

 

SUMA UBEZPIECZENIA 14 000 zł 

ZAKRES UBEZPIECZENIA WYSOKOŚĆ 

ŚWIADCZENIA 

Śmierć, będąca następstwem nieszczęśliwego wypadku (w tym 

również zawał serca, udar mózgu, epilepsja) 

 

14 000 zł 

Jednorazowe świadczenie w przypadku zgonu Ubezpieczonego, 

spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym 
18 200 zł 

Jednorazowe świadczenie w przypadku zgonu Ubezpieczonego, do 

dnia ukończenia 20 roku życia, spowodowanego nowotworem 

złośliwym 

15 400 zł 

Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego 

wypadku – za 1% trwałego uszczerbku 
140 zł 

Oparzenia do 2 800zł 

Zgon w wyniku samobójstwa 1 400 zł 

Pogryzienie przez zwierzęta i dzieci oraz pokąsanie, ukąszenie 

Ubezpieczonego przez zwierzęta i owady, które skutkuje co 

najmniej jedną pełną dobą pobytu w szpitalu 

1 400 zł 

http://www.ubezpieczeniwszkole.pl/


Jednorazowe świadczenie w przypadku zgonu rodzica 

Ubezpieczonego w wyniku następstw nieszczęśliwego wypadku 
3 000 zł 

Świadczenie za pobyt w szpitalu w wyniku NW, który skutkuje co 

najmniej jedną pełną dobą pobytu w szpitalu i trwa nie dłużej niż 

90 dni  

30 zł/dzień 

Świadczenie za pobyt w szpitalu w wyniku choroby, płatne od 4 

dnia pobytu w szpitalu i trwa nie dłużej niż 90 dni 
30 zł/dzień 

Zwrot kosztów leczenia w wyniku NW Ubezpieczonego na terenie 

Rzeczpospolitej Polskiej, w tym leczenia stomatologicznego  
1 200 zł 

Zwrot kosztów leczenia w wyniku NW Ubezpieczonego za 

granicą, w tym leczenia stomatologicznego 
1 400 zł 

Zadośćuczynienie za ból 280 zł 

 

 

WARIANT III 

Polisa NR 998-A-918708 

Składka roczna za jednego Ubezpieczonego w wariancie III wynosi 54 zł. 

Składka uwzględnia wyczynowe uprawianie sportu! 

 

ZAKRES UBEZPIECZENIA: 

 

SUMA UBEZPIECZENIA 23 000 zł 

ZAKRES UBEZPIECZENIA WYSOKOŚĆ 

ŚWIADCZENIA 

Śmierć, będąca następstwem nieszczęśliwego wypadku (w tym 

również zawał serca, udar mózgu, epilepsja) 

 

23 000 zł 

Jednorazowe świadczenie w przypadku zgonu Ubezpieczonego, 

spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym 
29 900 zł 

Jednorazowe świadczenie w przypadku zgonu Ubezpieczonego, do 

dnia ukończenia 20 roku życia, spowodowanego nowotworem 

złośliwym 

25 300 zł 

Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego 

wypadku – za 1% trwałego uszczerbku 
230 zł 

Oparzenia do 4 600zł 

Zgon w wyniku samobójstwa 2 300 zł 



Pogryzienie przez zwierzęta i dzieci oraz pokąsanie, ukąszenie 

Ubezpieczonego przez zwierzęta i owady, które skutkuje co 

najmniej jedną pełną dobą pobytu w szpitalu 

2 300 zł 

Jednorazowe świadczenie w przypadku zgonu rodzica 

Ubezpieczonego w wyniku następstw nieszczęśliwego wypadku 
4 000 zł 

Świadczenie za pobyt w szpitalu w wyniku NW, który skutkuje co 

najmniej jedną pełną dobą pobytu w szpitalu i trwa nie dłużej niż 

90 dni  

50 zł/dzień 

Świadczenie za pobyt w szpitalu w wyniku choroby, płatne od 4 

dnia pobytu w szpitalu i trwa nie dłużej niż 90 dni 
50 zł/dzień 

Zwrot kosztów leczenia w wyniku NW Ubezpieczonego na terenie 

Rzeczpospolitej Polskiej, w tym leczenia stomatologicznego  
2 000 zł 

Zwrot kosztów leczenia w wyniku NW Ubezpieczonego za 

granicą, w tym leczenia stomatologicznego 
2 300 zł 

Zadośćuczynienie za ból 460 zł 

 

 

ZASADY ZGŁASZANIA SZKÓD: 

ZGŁOSZENIE SZKODY: 
1. ONLINE: 

 wejdź na  stronę www.uniqa.pl i wypełnij formularz zgłoszenia szkody 

2. TELEFONICZNIE: 

 

 Centrum Pomocy UNIQA 801-597-597  

lub 42 66 66 500 (dla telefonów komórkowych) 

 

3. PISEMNIE: 

 

 pobierz formularz zgłoszenia szkody ze strony www.ubezpieczeniwszkole.pl  

lub u kierownika gospodarczego w szkole 

 

 wypełnij formularz i wyślij na adres: 

 

UNIQA TU S.A. Jednostka Skanująco-Indeksująca 

Ul. Gdańska 132 

90-520 Łódź 

 

 

 

 

 

 



W razie pytań lub wątpliwości związanych z ubezpieczeniem szkolnym następstw 

nieszczęśliwym wypadków (NNW), prosimy 

o kontakt z WDB S.A.: 

Klaudia Muszyńska 
e-mail: klaudia.muszynska@wdbsa.pl 

tel. kom.: 505 974 930 

tel.: 71 715 94 77 

Agnieszka Mazur 
e-mail: agnieszka.mazur@wdbsa.pl 

tel. kom.: 502 601 317 

tel.: 71 324 98 99 

WDB S.A. 
ul. Fiołkowa 3 

52-200 Wysoka 
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