
Składka roczna za osobę

Rodzaj świadczenia

Uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku 
(ustalany na podstawie tabeli norm uszczerbku na zdrowiu)

Koszty leków w wyniku NW

Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie: 
m.in. protezy, kule, wózki inwalidzkie

Koszty leczenia stomatologicznego w wyniku NW 

Świadczenie z tytułu zdiagnozowania u Ubezpieczonego bąblownicy, 
toksoplazmozy, wścieklizny - jednorazowe świadczenie

Pakiet KLESZCZ i rozpoznanie boreliozy

Wstrząśnienie mózgu w wyniku nieszczęśliwego wypadku 
- jednorazowe świadczenie

Uciążliwe leczenie w wyniku NW, powodujące czasową niezdolność do 
nauki lub pracy (warunek: 5 dni czasowej niezdolności do nauki lub pracy)
- jednorazowe świadczenie (tzw. „świadczenie bólowe”) 

Operacje w wyniku nieszczęśliwego wypadku 
(m.in. dot. skręceń, zwichnięć, złamań) - jednorazowe świadczenie

W przypadku zatrucia pokarmowego, zatrucia gazami (nagłe zdarzenie), 
bądź w przypadku porażenia piorunem lub prądem - jednorazowe świadcz.

Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych

Śmierć opiekuna prawnego lub rodzica Ubezpieczonego w wyniku NW

Zwrot kosztów wycieczki szkolnej w wyniku NW

Oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku
II stopnia
III stopnia
IV stopnia

Wyczynowe uprawianie sportu

Objaśnienia: SU - suma ubezpieczenia; NW - nieszczęśliwy wypadek Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności zawarte są w ogólnych warunkach ubezpieczenia „BEZPIECZNA NAUKA"   
zatwierdzonych Uchwałą Zarządu TUZ TUW nr U/83/2021 z dnia 7 lipca 2021 r. OWU wchodzą w życie z dniem 30 lipca 2021 r.  dostępnych na stronie tuz.pl. 
TUZ TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH (TUZ TUW) z siedzibą w Warszawie przy ul.Domaniewskiej 41,wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.  Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000171062 , NIP: 525-22-71-511, o kapitale  
zakładowym w kwocie 166.841.100,00 zł (opłacony w całości), prowadząca działalność ubezpieczeniową i reasekuracyjną w oparciu o zezwolenie Ministra Finansów FI/13/89/AU/BK/2001 
z 25 lipca 2003  r.

NNW Szkolne 

Bezpieczna nauka
PRESTIŻOWE UBEZPIECZENIE

Śmierć Ubezpieczonego na terenie placówki oświatowej 
w wyniku NW

Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego poważnej choroby: sepsa, zapalenie 
opon mózgowo-rdzeniowych, nowotwór złośliwy, niewydolność nerek, 
stwardnienie rozsiane, cukrzyca typu I, choroba autoimmunologiczna, 
poliomyelitis - jednorazowe świadczenie

Koszty zakupu lub naprawy okularów lub aparatu słuchowego 
uszkodzonych w wyniku NW na terenie placówki oświatowej

Zwrot kosztów leczenia w wyniku NW w tym rehabilitacja

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku 
(świadczenie płatne od pierwszego dnia pobytu, maksymalnie do 120 dni)

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku choroby, w tym COVID- 19 
(świadczenie płatne od pierwszego dnia pobytu, maksymalnie do 100 dni) 

Pogryzienie przez psa, pokąsania, użądlenia - jednorazowe świadczenie 
(bez wymogu pobytu w szpitalu)

Rany będące następstwem nieszczęśliwego wypadku wymagające 
założenia min. dwóch szwów (dodatkowe jednorazowe świadczenie)

Śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczonego 
(w tym zawał serca, udar mózgu)

Suma ubezpieczenia / wysokość świadczenia

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego 
(łącznie ze świadczeniem z pkt. 3)

WARIANT 1

40 zł

do 1 100 zł

do 500 zł

150 zł

150 zł

4 500 zł

1 500 zł

500 zł

 750 zł

1 000 zł

750 zł

TAK

60 zł
za dzień: 

od 1 do 10 dnia

40 zł
za dzień: 

od 11 do 120 dnia

60 zł
za dzień: 

od 1 do 10 dnia

40 zł
za dzień: 

od 11 do 100 dnia

za każdy 1% 
uszczerbku na zdrowiu

150 zł

do 4 500 zł

do 1 000 zł

1 500 zł

200 zł

150 zł

300 
900 

1 500

1 500 zł

200 zł

15 000 zł

30 000 zł

30 000 zł




