
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ubezpieczenie dla dzieci, uczniów, studentów, słuchaczy oraz personelu placówek 
 

oświatowych, które zapewnia wsparcie finansowe w razie nieszczęśliwego wypadku.
 
 
 

 

 

Ubezpieczenie BEZPIECZNA SZKOŁA w TUW „TUW” to: 
 
• kompleksowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków z możliwością rozszerzenia ochrony  

o odpowiedzialność cywilną placówki oświatowej, nauczycieli i dyrektora szkoły, 
 
• możliwość dostosowania zakresu ochrony ubezpieczeniowej do swoich potrzeb, 
 
• atrakcyjny poziom składki ubezpieczeniowej, 
 
• szeroki wachlarz zniżek, 
 
• szybki i profesjonalny proces likwidacji szkód. 

 

Zapewniamy w cenie ubezpieczenia: 
 
• wyczynowe uprawianie sportu, 
 
• dodatkowy miesiąc ochrony dla ostatnich klas szkół ponadpodstawowych, 
 
• odpowiedzialność za wypadki na całym świecie, całodobowo, 365 dni w roku. 

 

Gwarantujemy wypłatę świadczeń: 
 
• z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku, 
 
• z tytułu śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku. 
 

Oferujemy możliwość rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o 22 dodatkowe świadczenia, m.in.:  
• świadczenie z tytułu zachorowania na COVID-19 dla osób do 18 roku życia, 
 
• świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku od 1-go dnia, 
 
• świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu wskutek choroby od 1-go dnia, 
 
• świadczenie z tytułu pogryzienia przez zwierzęta lub ukąszenia przez owady, węże lub żmije, 
 
• świadczenie z tytułu poważnego zachorowania (m.in. sepsa, stwardnienie rozsiane, utrata wzroku), 
 
• świadczenie z tytułu śmierci rodzica lub opiekuna prawnego, 
 
• świadczenie z tytułu zachorowania na nowotwór złośliwy, 
 
• zwrot kosztów leczenia oraz zwrot kosztów rehabilitacji, 
 
• zwrot kosztów odbudowy stomatologicznej zębów stałych, 
 
• zwrot kosztów zakupu lub naprawy uszkodzonych okularów korekcyjnych lub aparatu słuchowego.

 
 
Stopień trwałego uszczerbku ustalany jest na podstawie przedstawionej dokumentacji medycznej oraz „Tabeli norm oceny 

procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku” – bez konieczności badania 

Ubezpieczonego przez lekarza orzecznika. 
 



 

ZAKRES UBEZPIECZENIA 

WARIANT  
ELASTYCZNY * 

SU w PLN 

Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu  20 000 

Świadczenie z tytułu śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku 20 000 

Świadczenie z tytułu śmierci wskutek wypadku komunikacyjnego 10 000 

Świadczenie z tytułu śmierci wskutek popełnienia samobójstwa 5 000 

Świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku 5 000 

Świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu wskutek choroby 5 000 

Świadczenie z tytułu oparzenia lub odmrożenia ciała 5 000 

Świadczenie z tytułu uciążliwości leczenia 250 

Świadczenie z tytułu wstrząśnienia mózgu 500 

Świadczenie z tytułu pogryzienie przez zwierzęta lub ukąszenia przez owady, węże lub żmije 500 

Świadczenie z tytułu poważnego zachorowania 1 000 

Świadczenie z tytułu zachorowania na COVID-19 300  

Świadczenie z tytułu śmierci rodzica lub opiekuna prawnego 1 000 

Świadczenie z tytułu czasowej niezdolności do pracy lub nauki 500 

Zwrot kosztów leczenia 500 

Zwrot kosztów rehabilitacji 1 000 

Zwrot kosztów operacji plastycznych 1 500 

Zwrot kosztów odbudowy stomatologicznej zębów stałych 500 

Zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych 500 

Zwrot kosztów zakupu lub naprawy uszkodzonych okularów korekcyjnych lub aparatu słuchowego 400 

Zwrot kosztów korepetycji  300 

Zwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego osoby z niepełnosprawnością ** 300 

Zwrot kosztów pogrzebu *** 1 000 

Świadczenie z tytułu zachorowania na nowotwór złośliwy *** 1 000 

Uprawianie sportów o charakterze wyczynowym TAK 

Jednorazowe świadczenie z tytułu uszkodzenie ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku 
niepowodujące trwałego uszczerbku na zdrowiu, wymagające interwencji lekarskiej w placówce 
medycznej i co najmniej jednej wizyty kontrolnej 

200 

SKŁADKA ZA OSOBĘ 37 PLN 

 
* SU dla każdego ze świadczeń wybiera Ubezpieczający, z zastrzeżeniem, że dla świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu i śmierci 

Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku maksymalna SU wynosi 100 000 PLN 
* Maksymalna SU dla opcji Zwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego osoby z niepełnosprawnością wynosi 5 000 PLN 
 
* Maksymalna SU opcji Zwrot kosztów pogrzebu oraz Świadczenia z tytułu zachorowania na nowotwór złośliwy wynosi 3 000 PLN 

  
 

 
 

 

UBEZPIECZAJMY SIĘ U SIEBIE
 

Informacja stanowi materiał promocyjny Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” z siedzibą w Warszawie 02-793, ul. Raabego 13. 
 
 

 


