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E-mail: k.jaroch@cuexpert.pl  

Tel. 501 317 823, 501-643-009 

Fax: (55) 643-38-38 

Szkoła Podstawowa w Pilonie; Pilona, 82-310 Elbląg 2 

Zakres ubezpieczenia Wysokość świadczeń [zł] 

Wariant ubezpieczenia I II 
Śmierć w wyniku wypadku  

komunikacyjnego * 
   24 000    40 000 

Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku, 

zawału serca lub udaru mózgu  
    12 000     20 000 

Uszczerbek na zdrowiu lub uszkodzenie ciała 

w wyniku nieszczęśliwego wypadku (NW) 

- 100% SU 

- stawka za 1% SU 

   
    12 000 
         120 

   
    20 000 
         200 

Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku 

padaczki  
         120          200 

Pogryzienie przez psa, pokąsanie, ukąszenie, 

użądlenie ** 
         120          200 

Zdiagnozowanie sepsy        1 200       2 000 
Zwrot kosztów nabycia przedmiotów 

medycznych wydawanych na zlecenie          
      3 600       6 000 

Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego 

osób niepełnosprawnych       
      3 600       6 000 

Śmierć jednego lub obojga rodziców                

w wyniku nieszczęśliwego wypadku 
      1 200       2 000 

Śmierć jednego lub obojga rodziców                  

w wyniku zawału serca lub udaru mózgu 
         600       1 000 

Pobyt w szpitalu w wyniku NW ***         
(świadczenie od 1 dnia pobytu) 

100/     

dzień 
100/     

dzień 
Pobyt w szpitalu w wyniku choroby ***           
(także COVID-19; świadczenie od 2 dnia pobytu) 

100/     

dzień 
100/     

dzień 
Oparzenia w wyniku NW 
(dodatkowa wypłata, niezależna od wypłaty z tytułu 

uszczerbku na zdrowiu) 
  do 2 000   do 3 000 

Poważne zachorowania ****       2 000       2 000 

Zwrot kosztów leczenia/rehabilitacji NW                     do 1 000  do 1 500 

Zwrot kosztów leczenia stomatologicznego           

w wyniku nieszczęśliwego wypadku 
     do 500      do 500 

Zwrot kosztów operacji plastycznych                     

w wyniku nieszczęśliwego wypadku 
   do 1 000    do 1 500 

Uciążliwe leczenie w wyniku 

nieszczęśliwego wypadku ***** 
          100           100 

Pomoc Assistance: ****** 
- pomoc medyczna   

- indywidualne korepetycje 

- pomoc rehabilitacyjna 

  do 5 000   do 5 000 

Składka roczna za osobę   35,-  50,- 

          * Sumaryczna wysokość świadczenia z tytułu śmierci w wyniku NW i w wyniku wypadku komunikacyjnego; 

        ** Wypłata przy pobycie w szpitalu trwającym co najmniej 2 dni (dodatkowe świadczenie); 

     *** Świadczenie wypłacane przy pobycie w szpitalu trwającym co najmniej 3 dni; 

    **** Nowotwór złośliwy, paraliż, niewydolność nerek, transplantacja głównych organów, poliomyelitis, utrata mowy, utrata słuchu,   

             utrata wzroku, anemia aplastyczna, stwardnienie rozsiane, cukrzyca typu I, niewydolność serca, choroba autoimmunologiczna,  

zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych; 

 *****  Świadczenie wypłacane przy braku uszczerbku na zdrowiu (0%) oraz niezdolności do nauki trwającej min. 10 dni; 

****** Wizyta lekarza, organizacja wizyty u lekarza specjalisty, wizyty pielęgniarskie, dostawy leków, opieka domowa po   

hospitalizacji, transport medyczny, infolinia medyczna, indywidualne korepetycje (Centrum Alarmowe: 22 212 20 12). 

Ubezpieczenie obejmuje wypadki, jakim osoby ubezpieczone mogą ulec na terenie szkoły, w drodze do szkoły i ze szkoły, poza 

szkołą oraz w życiu prywatnym na terenie całego świata.  

Ochrona ubezpieczeniowa trwa w ciągu całego roku szkolnego i wakacji, przez 365 dni w roku, 24 godziny na dobę                      

i obejmuje również wyczynowe uprawianie sportu (udział w treningach, zawodach, zgrupowaniach, obozach kondycyjnych lub 

szkoleniowych organizowanych w ramach klubów sportowych oraz wypadki w trakcie zajęć wychowania fizycznego w klasach 

sportowych). 


