
Szanowni Państwo,

nieustannie się rozwijamy i udoskonalamy produkty ubezpieczeniowe 
dostosowując je do rzeczywistych oczekiwań i potrzeb Klientów oraz 
zmieniającego się rynku.

Ze szczególną uwagą traktujemy ubezpieczenie dzieci uczęszczających 
do placówek oświatowych. Oferujemy Państwu Ubezpieczenie Pakiet 
OŚWIATA, którego przedmiotem jest życie i zdrowie Ubezpieczonego.

Ochrona Ubezpieczenia Pakiet OŚWIATA  
obejmuje swoim zakresem zdarzenia powstałe w trakcie:

zajęć organizowanych przez daną placówkę oświatową  
w ramach szkolnych klubów sportowych (SKS) oraz  
uczniowskich klubów sportowych (UKS),

zajęć wychowania fizycznego odbywających się w ramach  
planu lekcji w klasach lub szkołach sportowych,

uprawiania sportu w ramach pozaszkolnych klubów/ 
organizacji sportowych oraz uczestnictwa w zawodach  
i zgrupowaniach sportowych, 

uprawiania następujących sportów walki: judo, jujitsu,  
karate, taekwondo, zapasy, aikido, tai chi, kung fu,  
capoeira, kendo, iaido, kyudo.

Ubezpieczeniem objęte są również następstwa zawału serca oraz 
udaru mózgu, niezwiązane z wcześniejszymi zdiagnozowanymi stanami 
chorobowymi.

Ochrona ubezpieczeniowa jest świadczona na terytorium Polski  
oraz poza jej granicami, 24h na dobę. 

Modułowa konstrukcja produktu pozwala na dowolne modelowanie  
zakresu ubezpieczenia.

W załączeniu przekazujemy ofertę ubezpieczenia oraz Ogólne Warunki 
Ubezpieczenia Pakiet OŚWIATA.

Twój Agent

________________________________

Ubezpieczenie Pakiet OŚWIATA 
daje możliwość zwolnienia do 12% 
uczniów z opłacenia składki  
z powodu trudnej sytuacji materialnej. 

Drugie i kolejne dziecko z rodziny 
otrzyma 50% zniżki składki za 
ubezpieczenie Pakiet OŚWIATA.

Dzięki wprowadzonym procedurom 
realizujemy szybką wypłatę 
świadczeń na rzecz Poszkodowanego.

Dla placówki oświatowej przewidziany 
jest odroczony termin płatności 
składki nawet do 90 dni.

Dla rodziców, nauczycieli i personelu 
szkoły oraz uczniów ubezpieczonej 
placówki oświatowej mamy 10% 
zniżki składki za ubezpieczenie 
wyjazdów turystycznych  
„W podróży” oraz 25% zniżki składki 
za ubezpieczenie domów i mieszkań 
„Cztery kąty”.
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WIENER Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group,
ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa,
tel.:+48 22 469 69 69; e-mail: kontakt@wiener.pl; wiener.pl.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;  
KRS 00000 33882; Kapitał zakładowy: 110 382 876 zł  
wpłacony w całości; NIP 5240302393; REGON 010594552



Ubezpieczenie Pakiet OŚWIATA
(grupowa forma ubezpieczenia)

2020/2021

ŚWIADCZENIA PODSTAWOWE

Zakres ubezpieczenia
Suma ubezpieczenia (SU)/ 
Suma gwarancyjna (SG)/ 

Limit

1. Świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu, w tym nieszczęśliwego wypadku, który nastąpił wskutek aktu terroru 1% SU za 1% uszczerbku

2. Dodatkowe świadczenie progresywne wypłacane w przypadku orzeczenia uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem 
nieszczęśliwego wypadku w przedziale od 61% do 100% 20% SU

3. Świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego zaistniałej w wyniku nieszczęśliwego wypadku 100% SU

4. Dodatkowe świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego zaistniałej w wyniku nieszczęśliwego wypadku, który wystąpił  
na terenie placówki oświatowej 100% SU

5. Świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego zaistniałej w wyniku nieszczęśliwego wypadku, który nastąpił wskutek aktu terroru 50% SU

6. Jednorazowe świadczenie z tytułu pokrycia kosztów pogrzebu Ubezpieczonego 2 000 zł

7. Zwrot udokumentowanych kosztów nabycia środków pomocniczych do 20% SU

8. Jednorazowy zasiłek z tytułu niezdolności do nauki lub pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem, wypłacany jeżeli okres 
niezdolności do nauki lub pracy przekroczył 31 dni 2% SU

9. Świadczenie edukacyjne z tytułu niezdolności do nauki wypłacane za 7 dni szkolnych, max. za 35 dni szkolnych 100 zł

10. 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

11. Jednorazowe świadczenie ryczałtowe z tytułu pogryzienia przez zwierzęta lub ukąszenia przez owady, wypłacane  
jeżeli Ubezpieczony przebywał w związku z tym zdarzeniem co najmniej 48 godzin w szpitalu 200 zł

12. Jednorazowe świadczenie ryczałtowe z tytułu ugryzienia przez kleszcza, wypłacane o ile w następstwie tego nieszczęśliwego 
wypadku (ugryzienia przez kleszcza) u Ubezpieczonego zdiagnozowano boreliozę lub odkleszczowe zapalenie opon mózgowych 200 zł

ŚWIADCZENIA DODATKOWE

Zakres ubezpieczenia
Suma ubezpieczenia (SU)/ 
Suma gwarancyjna (SG)/ 

Limit

Koszty leczenia następstw nieszczęśliwego wypadku:
• koszty wizyt lekarskich; 
• zabiegów ambulatoryjnych i operacji; 
• koszty zakupu lekarstw i środków opatrunkowych;
• koszty transportu z miejsca wypadku do szpitala lub ambulatorium;
• koszty badań diagnostycznych;
• koszty operacji plastycznych;
• koszty odbudowy stomatologicznej zębów uszkodzonych w wyniku nieszczęśliwego wypadku; 
• koszty leczenia usprawniającego, w tym koszty rehabilitacji (wariant rozszerzony).

do 10% SU (wariant standardowy)
lub

do 30% SU (wariant rozszerzony)

500 zł za jeden ząb

Świadczenie szpitalne maksymalnie za 90 dni pobytu w szpitalu; jest wypłacane z tytułu każdorazowego pobytu w szpitalu w wyniku tego 
samego zdarzenia ubezpieczeniowego, przy czym w razie pierwszego pobytu w szpitalu świadczenie jest wypłacane:
1) w przypadku hospitalizacji w związku z nieszczęśliwym wypadkiem - od 1. dnia pobytu w szpitalu;
2) w przypadku hospitalizacji w związku z chorobą - od 3. dnia pobytu w szpitalu;
3) w przypadku kolejnych hospitalizacji w związku z tym samym zdarzeniem (nieszczęśliwym wypadkiem albo chorobą) – od 1. dnia pobytu  
w szpitalu.

20 zł/ dzień pobytu w szpitalu,  
nie więcej niż 1 800 zł

lub
40 zł/ dzień pobytu w szpitalu,  

nie więcej niż 3 600 zł
lub

80 zł/dzień pobytu w szpitalu, 
 nie więcej niż 7 200 zł

Dodatkowe świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego 50% SU

Świadczenie z tytułu śmierci jednego lub obojga rodziców lub opiekunów prawnych Ubezpieczonego wskutek NW 4 000 zł lub 8 000 zł

Jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania lub operacji chirurgicznej Ubezpieczonego:
a. choroba nowotworowa złośliwa;
b. niewydolność nerek;
c. porażenie kończyn;
d. przeszczep organu;
e. utrata wzroku;
f. utrata słuchu;
g. cukrzyca typu 1;
h. przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B lub C;
i. borelioza lub odkleszczowe zapalenie opon mózgowych; 

Świadczenie z tytułu operacji chirurgicznej przy co najmniej 2-dniowym pobycie w szpitalu 
Świadczenie z tytułu operacji chirurgicznej polegającej na wycięciu migdałków – od 1-go dnia pobytu w szpitalu

500 zł lub 1 000 zł

Świadczenie z tytułu śmierci w wyniku choroby nowotworowej złośliwej 50% SU

Zadośćuczynienie za ból doznany wskutek nieszczęśliwego wypadku, pod warunkiem przynajmniej 24-godzinnego pobytu w szpitalu 100 zł

Odpowiedzialność cywilna placówki oświatowej
(możliwość rozszerzenia o odpowiedzialność z tytułu prowadzenia szatni) 

10 000 zł lub 50 000 zł lub 100 000 zł
podlimit 2 000 zł na wszystkie 

zdarzenia, 200 zł/Poszkodowanego

Odpowiedzialność cywilna nauczyciela, wychowawcy, innego pracownika pedagogicznego
5 000 zł lub 10 000 zł  

lub 15 000 zł lub 50 000 zł  
lub 100 000 zł lub 200 000 zł

Odpowiedzialność cywilna dyrektora placówki oświatowej 10 000 zł lub 50 000 zł
lub 100 000 zł


