
 

 

 

 

Szanowni Państwo,  
 

Każdego roku w polskich szkołach dochodzi do ok. 100 tys. wypadków. Złamania, zwichnięcia czy stłuczenia są na porządku 

dziennym. Przyczyn urazów może być wiele, - nieostrożność to nieodłączny element zachowania dzieci, niezwykle trudny do 

wyeliminowania. Pamiętajmy, że dziecko narażone jest na fizyczne niebezpieczeństwa także w drodze do i ze szkoły. Jedynym 

rozwiązaniem, które łagodzi skutki ww. zdarzeń, jest dobra ochrona ubezpieczeniowa. W imieniu Wiener TU S.A Vienna 

Insurance Group  oraz RYDZOWSKI Ubezpieczenia pragnę zaoferować Państwu Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych 

Wypadków, które zostało stworzone z myślą o zapewnieniu optymalnej ochrony ubezpieczeniowej Państwa dzieci, uczniów i 

personelu (wśród nauczycieli również zdarzają się wypadki, jak w każdym miejscu pracy).  

 

Dlaczego warto? 

Przedstawiona propozycja  NNW wyróżnia się szerokim zakresem ochrony. Ubezpieczamy dzieci, uczniów i personel od 

wypadków mogących nastąpić na terenie placówki oświatowej, w drodze na zajęcia i z powrotem, na wycieczce i w życiu 

prywatnym. Ochrona ubezpieczeniowa działa przez cały rok szkolny, łącznie z wakacjami i feriami zimowymi. Terytorialny 

zakres ubezpieczenia obejmuje Rzeczpospolitą Polską oraz zagranicę. Udzielamy Ubezpieczonym pełnej, całodobowej 

ochrony.  
 

 

Dodatkowo: 
RYDZOWSKI Ubezpieczenia gwarantuje: 

 

 Możliwość zwolnienia do 12% uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej z opłaty składki. 

 

 50% dodatkowej zniżki za ubezpieczenie drugiego i kolejnego dziecka z rodziny wielodzietnej. 

 

 Wyczynowe uprawianie sportu w standardzie Ubezpieczenia 

 

 Pełną pomoc w przypadku wystąpienia szkody, począwszy od zgłoszenia szkody, pełny nadzór nad procesem likwidacji 

aż po wypłatę należnego świadczenia. 
 

 

Oferta przygotowana na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Pakiet OŚWIATA zatwierdzonych uchwałą Zarządu Wiener TU S.A. 

Vienna Insurance Group nr 64/24 z dnia 20 kwietnia 2021r.. Ogólne Warunki Ubezpieczenia są dostępne na stronie internetowej 

www.wiener.pl w kategorii Ubezpieczenia osobowe. 

 

 

 



 

 

 

 

 

WYSOKOŚĆ 
ŚWIADCZENIA

WYSOKOŚĆ 
ŚWIADCZENIA

WYSOKOŚĆ 
ŚWIADCZENIA

WYSOKOŚĆ 
ŚWIADCZENIA

1 Śmierć ubezpieczonego na terenie placówki oświatowej w 
wyniku NW 

37 000zł  42 000zł 47 000zł 52 000zł 

2 Śmierć w  wyniku NW 18 500zł 21 000zł 23 500zł 26 000zł 

3 Trwały uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW 185zł za każdy 1% 210zł za każdy 1% 235zł za każdy 1% 260zł za każdy 1% 

4 Jednorazowe świadczenie z tytułu pokrycia kosztów 
pogrzebu Ubezpieczonego 

2 000 zł 2 000zł 2 000zł 2 000zł 

5 Zwrot kosztów nabycia środków pomocniczych 3 700zł  4 200zł 4 700zł 5 200zł 

6 
Zasiłek z tytułu niezdolności do nauki lub pracy z powodu 
NW; wypłacany jeżeli okres niezdolności do 

nauki lub pracy trwa dłużej niż 31 dni 
370zł 420zł 470zł 520zł 

7 Świadczenie edukacyjne z tytułu niezdolności do nauki 
wypłacane za 7 dni szkolnych, max. za 35 dni szkolnych 

100zł 100zł 100zł 100zł 

8 
Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę wypłacane 
ubezpieczonemu, który na skutek nieszczęśliwego wypadku 

doznał uszczerbku na zdrowiu powyżej 50% 

5% należnego 
świadczenia z 

tytułu uszczerbku na 
zdrowiu 

5% należnego 
świadczenia z 

tytułu uszczerbku na 
zdrowiu 

5% należnego 
świadczenia z 

tytułu uszczerbku na 
zdrowiu 

5% należnego 
świadczenia z 

tytułu uszczerbku na 
zdrowiu 

9 Świadczenie z tytułu pogryzienia przez zwierzęta 200 zł 200zł 200zł 200zł 

10 
Świadczenie z tytułu ugryzienia przez kleszcza-jeżeli 
zdiagnozowano boleriozę lub odkleszczowe zapalenie opon 
mózgowych 

500zł  500zł 500zł 500zł 

11 Koszty leczenia – NNW wariant rozszerzony 5 500zł  6 300zł 7 050zł 7 800zł 

12 Odbudowy stomatologicznej zębów 500zł 500zł 500zł 500zł 

13 Uszkodzenia okularów korekcyjnych, aparatów słuchowych i 
aparatów ortodontycznych 

300 zł 300zł 300zł 300zł 

14 
Zakwaterowania rodzica lub opiekuna w przypadku 
hospitalizacji dziecka – świadczenie maksymalnie za 10 dni 
zakwaterowania 

100 zł za dzień, nie 
więcej niż 

1000 zł 

100 zł za dzień, nie 
więcej niż 

1000 zł 

100 zł za dzień, nie 
więcej niż 

1000 zł 

100 zł za dzień, nie 
więcej niż 

1000 zł 

15 Pobyt w szpitalu 

40 zł za dzień, nie 
więcej niż 

3600 zł 

40 zł za dzień, nie 
więcej niż 

3600 zł 

40 zł za dzień, nie 
więcej niż 

3600 zł 

40 zł za dzień, nie 
więcej niż 

3600 zł 

16 Śmierć jednego lub obojga rodziców wskutek NNW 

 
4 000 zł 4 000zł 4 000zł 4 000zł 

17 Poważne zachorowanie  1 000 zł 1 000zł 1 000zł 1 000zł 

18 Operacja chirurgiczna  500 zł 500zł 500zł 500zł 

19 Interwencja lekarska wskutek nieszczęśliwego wypadku i 
braku orzeczenia uszczerbku na zdrowiu 

185zł 210zł 235zł 260zł 

Składka za ubezpieczenia NNW


