
Ubezpieczenie grupowe uczniów w Zespole Szkół nr 5 w Tychach w roku 
szkolnym 2019/2020 

 
Ubezpieczycielem jest Towarzystwo Ubezpieczeniowe GENERALI S.A. Wa-wa. 
Opiekun szkoły : Marek Kostarz  tel.501 032622 
Biuro Ubezpieczeniowe AMIGO Marek Kostarz z siedzibą w Tychach ul. Budowlanych 59 pracujące w 
ogólnopolskiej sieci agencyjnej Bezpieczny.pl. 
Ochrona ubezpieczeniowa trwa w okresie: 01.09.2019 – 31.08.2020 r. 
Nr polisy  90000092703  
 

 
 
 

Warunki ubezpieczenia: 
 

1. Kwota ubezpieczenia 15 000 zł. 
2. Zakres działania ochrony ubezpieczeniowej: 365 dni w roku, 24 godz./dobę, za zdarzenia wypadkowe na 

całym Świecie. 
3. W zakresie ochrony również zdarzenia podczas realizacji praktyk zawodowych w kraju i za granicą. 
4. Ochrona ubezpieczeniowa również w ramach uprawiania pozaszkolnego sportu wyczynowego (zapis: §2 

pkt. 33)(lekkoatletyka, piłka nożna i ręczna, koszykówka, siatkówka, sporty walki, …) 
5. Brak obowiązku usztywniania szyną gipsową lub ortezą po zwichnięciach i skręceniach stawów np. 

skokowego czy kolanowego. 
6. Zwrot / refundacja kosztu pierwszej wizyty lekarza specjalisty po powstaniu urazu w wyniku wypadku 

(zapis: § 4 pkt. 7b) 
7. W podstawowej ochronie ugryzienie przez kleszcza: zwrot kosztów wizyt lekarskich, badań 

laboratoryjnych na boleriozę oraz zaleconej antybiotykoterapii (zapis: §4 pkt. 10) 

8. Świadczenie za pobyt w szpitalu po NW już za 1 dzień - (zapis: §2 pkt. 14),      a w przypadku leczenia 

choroby po 5 dniach. 

9. Świadczenie za zdiagnozowanie poważnego zachorowania: aż 10 poważnych zachorowań, w tym: 

cukrzyca, sepsa, zapalenie opon mózgowo – rdzeniowych, niewydolność nerek, choroby nowotworowe, 

itp. (zapis; §2 pkt. 15) 

10. Brak podlimitów w przypadku potrzeby leczenia lub rehabilitacji oraz utraty lub „naprawy / odbudowy” 

zębów stałych. Kwotę za świadczenie Rodzic może wykorzystać w całości nawet na jedno zdarzenie. 

11. Refundacja niezbędnych operacji plastycznych mających na celu usunięcie oszpeceń powstałych w 

wyniku NW oraz niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza (zapis: § 4 

pkt 7b) 

12. Możliwość wniesienia roszczenia odszkodowawczego w dwojaki sposób:        zgłoszenie elektroniczne 

lub zgłoszenie standardowe (pocztą). 

13. Roszczenie można wnieść już następnego dnia po zdarzeniu (wypadku) – bez konieczności czekania do 

zakończenia leczenia. 

14. Wsparcie Opiekuna polisy przez cały okres ochrony ubezpieczeniowej (bez  potrzeby często uciążliwego 

kontaktu poprzez infolinie) 

 
Tabela ubezpieczeniowa:  
 

 
 

Lp. 

 

 
 

 
 

Zakres ochrony ubezpieczeniowej 
i rodzaje świadczeń 

 
Składka 
roczna  

43 zł. 

   

1 Suma ubezpieczenia główna dla uszczerbków na zdrowiu lub uszkodzeń 
ciała 

 
 
 

15.000 

2 Kwota odszkodowania za każdy 1% uszczerbku, w tym rany skóry, 
złamania, zwichnięcia i skręcenia stawów – bez obowiązku usztywniania, 
wstrząśnienie mózgu, oparzenia, utrata zębów stałych w wyniku NW, 
szkodzenia narządów, … 

 
 

150 

3 Śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego  24.000 

4 Śmierć w wyniku NW oraz zawał lub udar mózgu 15.000 



5 Ryczałt dzienny za pobyt w szpitalu w wyniku NW (za każdy dzień i po 
jednym dniu, do 180 dni w roku) 

 
30 

6 Ryczałt za pobyt w szpitalu w wyniku leczenia choroby (pobyt ciągły  
minimum 5 dni) 

 
200 

7* Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, w tym odbudowa zębów stałych: bez 
podlimitów czyli do wyczerpania kwoty świadczenia 

 

1.500 

8* Zwrot kosztów nabycia, wypożyczenia lub naprawy środków pomocniczych 
(kule, ortezy lub np. wypożyczenia wózka inwalidzkiego na czas 
rehabilitacji po zabiegu w stawie kolanowym 

 
1.500 

9 Zdiagnozowanie poważnego zachorowania (10 zachorowań m.in. 
cukrzyca, niewydolność nerek, sepsa, zapalenie opon mózgowo- 
rdzeniowych, itd. - patrz §2 Definicje, pkt 15) 

 
1.000 

10 Śmierć rodzica w wyniku NW 2.000 

11* Ugryzienie przez kleszcza: 
- zwrot kosztów wizyty lekarskiej  
- zwrot kosztów badań na boleriozę 
- zwrot kosztów antybiotykoterapii 

 
do 500 zł. 
do 500 zł. 
do 500 zł. 

     

  *w pkt 7, 8, 11: rachunki lub faktury zawsze na Ubezpieczonego (Ucznia) 

  Linki: 
Warunki ubezpieczenia:                 https://www.bezpieczny.pl/dokument/owu-bezpieczny 
Karta produktu:                               https://www.bezpieczny.pl/dokument/karta-produktu-bezpieczny 
Tabela urazów i uszczerbków:      https://www.bezpieczny.pl/dokument/tabela-bezpieczny 

Indywidualny zakup ubezpieczenia:  https://www.bezpieczny.pl/nnw-szkolne/20042    
 

Zgłaszanie roszczeń o wypłatę odszkodowania. 
sugerujemy kontakt bezpośrednio z Opiekunem Placówki: Marek Kostarz  
tel. 501 032 622 lub email: mkostarz@bezpieczny.pl 
(w kwestii zasięgnięcia informacji lub pomocy w wypełnieniu Formularza Opiekun dostępny jest pod telefonem od poniedziałku do 
piątku w godz. 8 – 18.00, zaś w sytuacjach wyjątkowych np. w chwili wypadku lub zagrożenia życia Opiekun dostępny jest 
całodobowo). 

1. Pobierz Formularz https://www.bezpieczny.pl/dokument/formularz-bezpieczny lub 
https://www.bezpieczny.pl/szkoda-nnw 

2. Formularz i potwierdzenie ubezpieczenia można odebrać w sekretariacie szkolnym. 
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