
Warunki grupowego ubezpieczenia szkolnego „Bezpieczna Szkoła” - w pigułce 

 

Oferta Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” została wybrana na rok szkolny 2020/2021 

w ramach ubezpieczenia grupowego następstw nieszczęśliwych wypadków w placówkach oświatowych. 

Okres ubezpieczenia: 12 miesięcy, od 01 września 2020 roku do 31 sierpnia 2021 roku 

Zakres terytorialny: wszystkie kraje świata 

Przedmiot i zakres:  całodobowy, 7 dni w tygodniu 

Suma ubezpieczenia:15 000 złotych 

 

 

WARIANT I

SU w PLN

Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu 15 000

15 000

7 500

7 500
Świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu wskutek 

nieszczęśliwego wypadku
4 000

Świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu wskutek choroby 3 000

Świadczenie z tytułu oparzenia lub odmrożenia ciała 5 000

Świadczenie z tytułu uciążliwości leczenia 250

Świadczenie z tytułu wstrząśnienia mózgu 200

150

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
300

Zwrot kosztów leczenia 1 500

Zwrot kosztów rehabilitacji 1 500

Zwrot kosztów operacji plastycznych 1 500

Zwrot kosztów odbudowy stomatologicznej zębów 

stałych
500

200

Zwrot kosztów korepetycji 500

500
Uraz ciała wskutek nieszczęśliwego wypadku 

niebędącego trwałym uszczerbkiem
100

Zwrot kosztów zakupu lub naprawy uszkodzonych 

okularów korekcyjnych lub aparatu słuchowego

Świadczenie z tytułu zachorowania na boleriozę

Świadczenie z tytułu pogryzienie przez zwierzęta lub 

ukąszenia przez owady, węże lub żmije

Zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i 

środków pomocniczych
2 000

ZAKRES UBEZPIECZENIA

Świadczenie z tytułu śmierci wskutek nieszczęśliwego 

wypadku

Świadczenie z tytułu śmierci wskutek wypadku 

komunikacyjnego

Świadczenie z tytułu śmierci wskutek popełnienia 

samobójstwa



 
 
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. 

 

Zgłaszanie szkód: 

– telefonicznie pod nr tel. 801 001 003 lub 22 545 39 50, 

– poprzez stronę internetową www.tuw.pl 

– bezpośrednio w siedzibie Oddziału w Skierniewicach, ul. Jagiellońska 4, 

 

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 

 

Ponadto informujemy, że Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest partnerem w programie 

„Karta Dużej Rodziny”. 


