
Zakres ubezpieczenia

Grupowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, 
młodzieży i personelu w placówkach oświatowych to ochrona 
ubezpieczeniowa 24 godziny na dobę na całym świecie.

living better together

Grupowe  
ubezpieczenie szkolne

Podstawowy zakres 
ubezpieczenia obejmuje: 

  śmierć w wyniku NNW

  trwały uszczerbek na zdrowiu

  zachorowanie na sepsę 
(posocznicę) meningokokową 
lub pneumokokową

  śmierć w wyniku 
samobójstwa

  pogryzienie przez psa

  przeszkolenie zawodowe 
ubezpieczonego

  śmierć w wyniku zawału 
serca lub udaru mózgu

  trwały uszczerbek na zdrowiu 
w wyniku zawału serca lub 
udaru mózgu

oraz dodatkowo o:

poważne zachorowanie dziecka

pobyt dziecka w szpitalu w wyniku NNW lub choroby

Ubezpieczającym 
może być:

Ochroną ubezpieczeniową  
mogą zostać objęci:

  szkoła (placówka oświatowa,  
placówka opiekuńczo-wychowawcza)

  osoba fizyczna reprezentująca  
szkołę, w tym także dyrektor szkoły

  osoba fizyczna reprezentująca radę 
rodziców

  dzieci w żłobkach, przedszkolach

  uczniowie wszystkich rodzajów szkół, w tym szkół sportowych

  wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych

  studenci

  pracownicy wszystkich powyższych placówek do 70. roku życia

Zakres podstawowy można rozszerzyć o ryzyka dodatkowe:

  śmierć w wyniku zdiagnozowanego nowotworu złośliwego

  śmierć rodzica lub opiekuna prawnego w wyniku NNW

  zasiłek dzienny 

  zwrot kosztów leczenia na terytorium Polski

  zwrot kosztów leczenia za granicą

  zadośćuczynienie za ból

  jednorazowe świadczenie dodatkowe w przypadku 
stwierdzonego 100-procentowego uszczerbku na zdrowiu

  zwrot kosztów opłaconej wycieczki szkolnej

  zwrot kosztów opłaconego czesnego w przypadku śmierci 
rodzica ubezpieczonego

Materiał marketingowy
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Dlaczego warto

Szkody

Pytania

  Działa w szkole i poza nią. Ochroną 
ubezpieczeniową objęte są zarówno 
wypadki w szkole, w domu lub na zajęciach 
pozaszkolnych oraz wyjazdach w kraju lub  
za granicą.

  Szeroki zakres ochrony po nieszczęśliwym 
wypadku. 

  Ochrona obejmuje również sport wyczynowy 
uprawiany przez dziecko w sekcjach lub 
klubach pozaszkolnych.

Jak zgłosić szkodę

Jakie są etapy likwidacji szkody

Jeśli masz pytania dotyczące grupowego ubezpieczenia 
szkolnego, skontaktuj się ze swoim agentem:

Korespondencję uzupełniającą, dotyczącą zgłoszonych 
szkód (ze wskazaniem numeru szkody), należy przesłać 
na adres: dokumenty@uniqa.pl

on-line
www.uniqa.pl

korespondencyjnie
UNIQA TU S.A.  
ul. Gdańska 132, 90-520 Łódź

Szkody  
i roszczenia

Ubezpieczenie  
szkolne, NNW

ETAP 1 ETAP 2 ETAP 3 ETAP 4
Zgłoszenie 
szkody

Ustalenie 
odpowiedzialności 
za szkodę

Ustalenie wysokości trwałego 
uszczerbku na zdrowiu na 
podstawie przedstawionej 
dokumentacji medycznej

Wypłata świadczenia 
na wskazany rachunek 
bankowy

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.,  ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, tel. 22 599 95 22, uniqa.pl 
Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS , Nr KRS 271543, NIP 107-00-06-155  
Kapitał zakładowy: 141 730 747 zł – wpłacony w całości

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Ubezpieczycielem jest UNIQA Towarzystwo 
Ubezpieczeń S.A. z  siedzibą w  Warszawie przy ul. Chłodnej 51. Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczenia, w  tym wyłączenia i  ograniczenia 
odpowiedzialności ubezpieczyciela, zostały określone w Ogólnych warunkach ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży 
i personelu w placówkach oświatowych zatwierdzonych uchwałą zarządu z 15 grudnia 2020 roku, dostępnych na uniqa.pl. 

  Możliwość rozszerzenia zakresu o:

  wypłatę świadczenia od 1. dnia pobytu 
w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego 
wypadku 

  wypłatę świadczenia od 3. dnia pobytu 
w szpitalu w wyniku choroby

  wypłatę jednorazowego świadczenia 
z tytułu poważnego zachorowania  
(14 jednostek chorobowych, w tym 
również COVID-19)


