
 
 

Program ubezpieczenia NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW EDU Plus 
dla dzieci, młodzieży oraz personelu placówek oświatowych na rok szkolny 2019/2020 

 

 

   
 
 

 

 

Objaśnienia:  
SU – suma ubezpieczenia 
NW – nieszczęśliwy wypadek 

OPIEKUN POLISY: RCU Puławy, ul. Piłsudskiego 13, 24-100 Puławy 

tel. 607 608 009 lub 607 507 508, pulawy@rcu.pl  

ZAKRES UBEZPIECZENIA 

świadczenia związane z następstwem nieszczęśliwego wypadku 

WYSOKOŚĆ 
ŚWIADCZENIA 

Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW 
SU = 35.000 zł 

1% = 350 zł 

Śmierć Ubezpieczonego w skutek NW 30.000 zł 

Świadczenie na wypadek śmierci wskutek NW w środku lokomocji lub aktu terroru 45.000 zł 

Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek aktów terroru 
SU = 52.500 zł 

1% = 525 zł 

Jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia NW w przypadku, gdy nie został orzeczony 
trwały uszczerbek na zdrowiu *warunek – konsultacja ambulatoryjna 

150 zł 

Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa lub kota, ukąszenia przez żmiję, 
użądlenia (w tym borelioza) *warunek – konsultacja ambulatoryjna 

200 zł 

Zwrot kosztów zleconych przez lekarza operacji plastycznej, będącej następstwem NW  6.000 zł 

Zwrot kosztów korepetycji niezbędnych wskutek NW  400 zł 

Zwrot kosztów poszukiwania dziecka w przypadku zaginięcia *warunek – zgłoszenie na policję 5.000 zł 

Zwrot kosztów pomocy psychologicznej po NW  400 zł 

Klauzula nr 1 Zwrot kosztów leczenia 6.000 zł 

Klauzula nr 2 
Dzienne świadczenie szpitalna z powodu NW – max. 90 dni 

Pobyt w szpitalu co najmniej 2 dni, min. 16 godzin. Płatne za każdy dzień 
30 zł za dzień 

Klauzula nr 4 
Jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania 

Ubezpieczonego 
5.000 zł 

Klauzula nr 6 Zwrot kosztów rehabilitacji 6.000 zł 

Klauzula nr 7 
Zwrot kosztów wypożyczenia lub nabycia środków specjalnych lub 

uszkodzenia sprzętu medycznego (uszkodzenia – 500 zł) 
6.000 zł 

Klauzula nr 9 
Jednorazowe świadczenie na wpadek śmierci prawnego opiekuna 

Ubezpieczonego wskutek NW 
10.000 zł 

Klauzula nr 10 
Dzienne świadczenie szpitalne z powodu choroby  

Pobyt w szpitalu co najmniej 5 dni. Płatne za każdy dzień 
35 zł za dzień 

Klauzula nr 11 Usługa IT „Bezpieczne dziecko w sieci” 2 zgłoszenia 

W zakresie WYCZYNOWE UPRAWIENIA SPORTU (spot w szkole i poza szkołą, także w pozaszkolnych 

klubach i na dodatkowych zajęciach sportowych) TAK 
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