
 
Program ubezpieczenia NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW EDU Plus 
dla dzieci, młodzieży oraz personelu placówek oświatowych na rok szkolny 2020/2021  

 

 

Ubezpieczenie zawarte jest w opcji podstawowej Edu Plus, która gwarantuje PEŁEN ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIA 
 

Objaśnienia: 
SU – suma ubezpieczenia 
NW – nieszczęśliwy wypadek 

OPIEKUN POLISY: Martyna Wąsik RCU Puławy, ul. Piłsudskiego 13, 24-100 Puławy 

tel. 607 608 009 lub 607 507 508, pulawy@rcu.pl 

ZAKRES UBEZPIECZENIA  

świadczenia związane z następstwem nieszczęśliwego wypadku 

WYSOKOŚĆ  

ŚWIADCZENIA 

SUMA 

UBEZPIECZENIA 

25.000 zł 

śmierć Ubezpieczonego na terenie placówki oświatowej w wyniku NW 200% 50.000 zł 

śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW (w tym również zawał i udar mózgu) 100% 25.000 zł 

100% uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW 100% SU 25.000 zł 

za 1% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW (w tym również zawał i udar mózgu) 1% SU 250 zł 

koszty nabycia wyrobów medycznych, wydawanych na zlecenie do 30 % SU do 7.500 zł 

koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych w wyniku NW do 30 % SU do 7.500 zł 

pogryzienie przez psa 
1% SU świadczenie 

jednorazowe dodatkowe 
250 zł 

pokąsanie, ukąszenie 

warunek – 2-dniowy pobyt w szpitalu 
2% SU świadczenie 

jednorazowe dodatkowe 
500 zł 

świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku padaczki  
1% SU świadczenie 

jednorazowe 
250 zł 

zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy  
20% SU świadczenie 

jednorazowe 
5.000 zł 

śmierć rodzica Ubezpieczonego lub opiekuna prawnego Ubezpieczonego w wyniku NW 
10% SU świadczenie 

jednorazowe 
2.500 zł 

wstrząśnienie mózgu w wyniku NW 

warunek – 2 dniowy pobyt w szpitalu  
1% SU świadczenie 

jednorazowe  
250 zł 

zatrucie pokarmowe lub nagłe zatrucie gazami bądź porażanie prądem lub piorunem  

warunek – 3-dniowy pobyt w szpitalu 
5% SU świadczenie 

jednorazowe 
1.250 zł 

rozpoznanie u Ubezpieczanego chorób odzwierzęcych (bąblowica, toksoplazmowa, wścieklizna) 
5% SU świadczenie 

jednorazowe 
1.250 zł 

naprawa okularów i aparatów słuchowych uszkodzonych w wyniku NW na terenie placówki 
oświatowej 

świadczenie jednorazowe 
dodatkowe 

200 zł 

świadczenie z tytułu wystąpienia NW bez orzeczenia trwałego uszczerbku na zdrowiu 

warunek – interwencja lekarska i co najmniej 2 wizyty kontrolne 
świadczenie jednorazowe 

dodatkowe 
150 zł 

D 4  

POBYT W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU  

świadczenie płatne od 1 dnia przez 100 dni pobytu w szpitalu 

warunek – 3 dniowy pobyt w szpitalu 

1% SU  

za każdy dzień 

SU  10.000 zł  

100 zł 

D 5 

POBYT W SZPITALU W WYNIKU CHOROBY – w zakresie COVID-19 

świadczenie płatne od 2 dnia przez 100 dni pobytu w szpitalu 

 warunek – 3 dniowy pobyt w szpitalu 

1% SU  

za każdy dzień 

SU  10.000 zł  

100 zł 

D 6 poważne choroby 100% SU 1.000 zł 

D 10 
koszty leczenia w wyniku NW  

oraz koszty rehabilitacji w wyniku NW z limitem 1.000 zł 
100% SU do 1.800 zł 

D 13 koszty leczenia stomatologicznego w wyniku NW 100% SU do 600 zł 

D 14 

uciążliwe leczenie w wyniku NW świadczenie w przypadku wystąpienia NW 

bez orzeczenia trwałego uszczerbku na zdrowiu 

warunek – czasowa niezdolność do nauki lub pracy przesz okres nie krótszy niż 5 dni 

100% SU świadczenie 

jednorazowe dodatkowe 
150 zł 

D 15 ASSISTANCE EDU Plus: indywidualne korepetycje, pomoc medyczna zgodnie z OWU 5.000 zł 

D 20 

pakiet KLESZECZ i rozpoznanie boreliozy 

wizyta lekarska w celu usunięcia kleszcza do 150 zł, zdiagnozowanie boreliozy 1.000 zł, 

badania diagnostyczne do 150 zł, antybiotykoteriapia do 200 zł 

do 100% SU do 1.500 zł 

W zakresie WYCZYNOWE UPRAWIENIE SPORTU (sport w szkole i poza szkołą, także w pozaszkolnych klubach i na dodatkowych 

zajęciach sportowych)  
TAK 

 SKŁADKA ROCZNA DLA UCZNIÓW I PRACOWNIKÓW SZKOŁY 56 zł 

mailto:pulawy@rcu.pl


 

 
PROGRAM OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ DZIECI, UCZNIÓW I PERSONELU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH – ROK 

2019/2020 
 

 

 
 

 
Procedura wypłaty świadczenia z ubezpieczenia NNW 

Szanowni Państwo, 

 Dziękujemy za zaufanie i wybór zaproponowanego przez nas programu ochrony ubezpieczeniowej 

uczniów. Mamy nadzieję, że spełni ona Państwa oczekiwania.  

Dlatego chcielibyśmy przekazać informacje na temat korzystania ze świadczeń zawartych w polisie: 

• W przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku lub pobytu w szpitalu warto zgłosić się do 

opiekuna polisy. Zwróci on Państwu uwagę na to, co przysługuje w danej sytuacji w ramach polisy 

(koszty leczenia i rehabilitacji, refundacja za prywatne wizyty, koszty nabycia wyrobów medycznych 

i środków pomocniczych, np. okulary, ortezy czy zwrot kosztów korepetycji lub wypłata za pobyt 

w szpitalu) oraz jakie dokumenty należy gromadzić w trakcie leczenia. 
 

• Podstawę do zgłoszenia szkody stanowi dokumentacja (karta informacyjna z leczenia szpitalnego lub 

SOR, zaświadczenie o zakończonym leczeniu, faktury) 
 

• Szkodę można zgłosić w naszej siedzibie w Puławach (sprawdzamy, czy dokumentacja jest kompletna, 

pomagamy w prawidłowym wypełnieniu formularza i wysyłce), przez stronę lub na infolinii 
 

• Świadczenie może zostać wypłacone przelewem na wskazany przez Państwa numer konta lub 

przekazem pocztowym 

Proponujemy dodatkowe opcje zgodnie z zasadą „Przezorny zawsze ubezpieczony”: 

• Dodatkowo do ubezpieczenia otrzymują Państwo imienny BON ZNIŻKOWY 50 zł na zakupy innych 

ubezpieczeń, m.in. mieszkań i domów, zdrowotnych, ochronnych 
 

• Zapraszamy do kontaktu rodziców zainteresowanych indywidualnym DOUBEZEPIECZENIEM DZIECI NA 

WYŻSZE SUMY, ubezpieczeniem na dodatkowe zajęcia sportowe, wykupieniem pakietu prywatnej 

opieki medycznej, a także zawarciem POLISY POSAGOWEJ, czyli programu oszczędnościowego, który 

zapewni dziecku udany start w dorosłe życie 
 

• Oferujemy również UBEZPIECZENIA DLA DOROSŁYCH: polisy NNW, na życie, ochronne i inwestycyjne  

OPIEKUN POLISY: Martyna Wąsik RCU Puławy, ul. Piłsudskiego 13, 24-100 Puławy 

tel. 607 507 508 lub 607 608 009, pulawy@rcu.pl 

W razie pytań zespół pracowników naszego biura w Puławach pozostaje do Państwa dyspozycji 

mailto:pulawy@rcu.pl
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