
ZAKRES UBEZPIECZENIA NNW
W

ARIANT I
W

ARIANT II
W

ARIANT III
W

ARIANT IV
W

ARIANT V

SKŁADKA ROCZNA ZA 1 DZIECKO
39 PLN

59 PLN
78 PLN

129 PLN
187 PLN

ZNIŻKA 50%
 DLA RODZEŃSTW

A!
ZNIŻKA 50%

ZNIŻKA 50%
ZNIŻKA 50%

ZNIŻKA 50%
ZNIŻKA 50%

SKŁADKA ROCZNA ZA DRUGIE I KOLEJNE DZIECKO
19,50 PLN

29,50 PLN
39,00 PLN

64,50 PLN
93,50 PLN

Śm
ierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku na terenie szkoły

30 000 PLN
50 000 PLN

70 000 PLN
100 000 PLN

130 000 PLN

Śm
ierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku kom

unikacyjnego
(wypadek w którym

 Ubezpieczony uczestniczył jako pieszy, kierowca lub pasażer środka lokom
ocji 

i który uległ wypadkowi w związku z ruchem
 lądowym

, wodnym
 lub powietrznym

)
30 000 PLN

50 000 PLN
70 000 PLN

100 000 PLN
130 000 PLN

Śm
ierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku

20 000 PLN
30 000 PLN

40 000 PLN
70 000 PLN

100 000 PLN

Śm
ierć w wyniku zawału serca, udaru m

ózgu, epilepsji
20 000 PLN

30 000 PLN
40 000 PLN

70 000 PLN
100 000 PLN

Śm
ierć rodzica w wyniku nieszczęśliwego wypadku

3 000 PLN
3 000 PLN

3 000 PLN
3 000 PLN

3 000 PLN

Trwały uszczerbek w wyniku nieszczęśliwego wypadku (zgodnie z tabelą uszczerbków) m
.in.:

- złam
ania, skręcenia, zwichnięcia,

- oparzenia, odm
rożenia,

- niedowłady, zesztywnienia,
- uszkodzenia skóry, m

ięśni, ścięgien (rany, przecięcia, pęknięcia podskórne, przepukliny m
ięśniowe),

- utrata zębów stałych.

20 000 PLN
30 000 PLN

40 000 PLN
70 000 PLN

100 000 PLN

1%
 - za 1%

 uszczerbku
200 PLN

300 PLN
400 PLN

700 PLN
1 000 PLN

Trwały uszczerbek w wyniku zawału serca, udaru m
ózgu, epilepsji

20 000 PLN
30 000 PLN

40 000 PLN
70 000 PLN

100 000 PLN

 1%
 - za 1%

 uszczerbku
200 PLN

300 PLN
400 PLN

700 PLN
1 000 PLN

Pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku (płatne od 1 dnia pobytu do 180 dni)
50 PLN za dzień

50 PLN za dzień
65 PLN za dzień

75 PLN za dzień
100 PLN za dzień

Pobyt w szpitalu w wyniku choroby, w tym
 choroby zakaźne np. COVID-19 (płatne od 2 dnia do 90 dni)

35 PLN za dzień
50 PLN za dzień

65 PLN za dzień
75 PLN za dzień

90 PLN za dzień

Pobyt w szpitalu po nieszczęśliwym
 wypadku powyżej 10 dni (jednorazowa wypłata) lub 

Pobyt w szpitalu w wyniku jakiejkolwiek operacji bez lim
itu dni (jednorazowa wypłata)

(wypłata jednego ze zdarzeń)
500 PLN

500 PLN
1 000 PLN

1 300 PLN
1 750 PLN

Zwrot kosztów nabycia przedm
iotów ortopedycznych i środków pom

ocniczych 
(wszelkie środki niezbędne dla wspom

agania procesu leczniczego prowadzonego w związku 
z nieszczęśliwym

 wypadkiem
, przepisane przez lekarza)

2 000 PLN
3 500 PLN

4 500 PLN
5 000 PLN

5 000 PLN

Zwrot kosztów rehabilitacji na terenie RP
2 000 PLN

2 000 PLN
3 000 PLN

5 000 PLN
5 000 PLN

Zwrot kosztów leczenia na terenie RP - po wypadku za granicą, (refundacja w zakresie leczenia już po 
powrocie do kraju)
m

.in. zwrot za badania, zabiegi am
bulatoryjne, operacje, rehabilitacje, opiekę pielęgniarską, transport 

m
edyczny

2 000 PLN
3 000 PLN

4 000 PLN
8 000 PLN

15 000 PLN

Odbudowa stom
atologiczna zębów stałych po nieszczęśliwym

 wypadku (brak ograniczenia lim
itu na 

1 ząb)
2 000 PLN

2 000 PLN
3 000 PLN

5 000 PLN
5 000 PLN

Pogryzienie przez zwierzęta oraz pokąsania, ukąszenia, użądlenia przez owady, a także insekty 
(jednorazowa wypłata po m

in. 1-dniowym
 pobycie w szpitalu)

m
.in. psy, koty, kleszcze, osy, pszczoły, m

uszki itd.
Brak

2 000 PLN
3 500 PLN

7 000 PLN
10 000 PLN

Zachorowanie na sepsę (jednorazowa wypłata)
Brak

2 500 PLN
3 500 PLN

7 000 PLN
10 000 PLN

W
strząśnienie m

ózgu w wyniku nieszczęśliwego wypadku (jednorazowa wypłata po m
in. 3-dniowym

 
pobycie w szpitalu)

Brak
150 PLN

200 PLN
250 PLN

350 PLN

Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych
3 000 PLN

3 500 PLN
4 000 PLN

4 500 PLN
5 000 PLN

Ostre zatrucie gazam
i lub chem

ikaliam
i (zgodnie z tabelą uszczerbków)

W
łączone do 
ochrony

W
łączone do 
ochrony

W
łączone do 
ochrony

W
łączone do 
ochrony

W
łączone do 
ochrony

Sporty uprawiane rekreacyjnie 
m

.in. treningi i zajęcia sportowe w ram
ach szkolnych i przyszkolnych klubów sportowych oraz 

uczestnictwo w zawodach m
iędzyszkolnych (wszystkie sporty bez wyłączeń, w tym

 sporty wysokiego 
ryzyka) 
np. piłka nożna, siatkówka, koszykówka, akrobatyka, jazda konna, pływanie, sztuki walki

W
łączone do 
ochrony

W
łączone do 
ochrony

W
łączone do 
ochrony

W
łączone do 
ochrony

W
łączone do 
ochrony

Sporty uprawiane wyczynowo 
 m

.in. w ram
ach pozaszkolnych sekcji lub klubów sportowych, polegające na regularnym

 uczestnictwie 
w treningach i zawodach sportowych (z wyłączeniem

 sportów wysokiego ryzyka) 
np. piłka nożna, siatkówka, koszykówka, akrobatyka, jazda konna, pływanie, sztuki walki

W
łączone do 
ochrony

W
łączone do 
ochrony

W
łączone do 
ochrony

W
łączone do 
ochrony

W
łączone do 
ochrony

Sporty wysokiego ryzyka uprawiane wyczynowo
np. kolarstwo górskie, cross rowerowy, m

otocross, skateboarding, skoki i loty narciarskie, sky surfing, 
żeglowanie ze spadochronem

, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonym
i trasam

i, skutery 
wodne, surfing, rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie, le parkur, kitesurfing, rajdy/wyścigi 
sam

ochodowe

M
OŻLIW

OŚĆ 
ROZSZERZENIA

M
OŻLIW

OŚĆ 
ROZSZERZENIA

M
OŻLIW

OŚĆ 
ROZSZERZENIA

M
OŻLIW

OŚĆ 
ROZSZERZENIA

M
OŻLIW

OŚĆ 
ROZSZERZENIA

Definicje zakresu ubezpieczenia oraz wyłączenia zgodnie z Postanowieniam
i odm

iennym
i i dodatkowym

i do OW
U, Ogólnym

i warunkam
i ubezpieczenia - ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych 

wypadków dzieci, m
łodzieży i personelu w placówkach oświatowych z dnia 15.12.2020 r., Tabelą uszczerbków na zdrowiu UNIQA wz. 1469
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GESTUM
 Broker Sp. z o.o.

ul. Krakowskie Przedm
ieście 4, 00-333 W

arszawa
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tel.: (22) 826 15 86, +48 600 484 109, +48 668 197 967
e-m

ail: bezpiecznedziecko@
gestum

broker.pl

DODATKOW
E INFORM

ACJE
DLA RODZICÓW
Jak przyst#pi$ do ubezpieczenia?
Instrukcja dla rodziców KROK PO KROKU

1.
W

pisz KOD DOSTĘPU

2.
W

ejdź na stronę internetową
www.gestum

broker.pl/bezpieczne_dziecko

3.
W

pisz dane dziecka/dzieci zgłaszanych do ubezpieczenia (dzieci m
ogą 

uczęszczać do różnych placówek oświatowych)  UW
AGA! Jeśli chcesz 

skorzystać ze zniżki 50%
 na kolejne dziecko, ubezpiecz dzieci za 

jednym
 razem

, naciskając przycisk DODAJ KOLEJNE DZIECKO
4.

W
ybierz wariant ubezpieczenia

5.
Indywidualny certyfikat przystąpienia do ubezpieczenia otrzym

asz na 
wskazany podczas proces zakupu adres e-m

ail.
6.

Opłać składkę drogą internetową

GDZIE CHRONI UBEZPIECZENIE?

Je%eli potrzebujesz dodatkowych INFORM
ACJI,  prosim

y o kontakt :

Na terenie Polski i zagranicą.

CO JEST PRZEDM
IOTEM

 UBEZPIECZENIA?
W

IEK UBEZPIECZONYCH
(kto m

o%e skorzysta$ z ubezpieczenia?)
Przedm

iotem
 ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków, polegające na 

uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub 
śm

ierć Ubezpieczonego, które wydarzyły się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej 
granicam

i w okresie ubezpieczenia.
Dzieci i m

łodzież od 20. tygodnia życia do 25. roku życia.    

KIEDY CHRONI UBEZPIECZENIE?
DO KIEDY M

O"NA SKORZYSTA& Z UBEZPIECZENIA?

Ubezpieczenie obowiązuje 24h na dobę, na całym
 świecie, w szkole, 

w dom
u, na wycieczkach i wakacjach, podczas uprawiania sportów.

UBEZPIECZYCIEL
ZNI"KA 50% DLA RODZE'STW

A
Ubezpieczając więcej niż jedno dziecko z rodziny m

ożesz skorzystać ze zniżki 50%
 składki 

na drugie i kolejne dziecko. Dzieci m
ogą uczęszczać do różnych placówek oświatowych 

np. córka w przedszkolu, syn na studiach. Ochroną m
ożna objąć również dzieci i m

łodzież 
pozostające w dom

u. Przedział wiekowy dla ubezpieczonych: 20 tydzień życia – 25 rok 
życia. Pam

iętaj o dodaniu rodzeństwa poprzez przycisk DODAJ KOLEJNE DZIECKO.

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

UBEZPIECZONY (kogo chroni polisa ubezpieczeniowa?)
•

dzieci w żłobkach lub przedszkolach
•

uczniowie szkół podstawowych
•

uczniowie szkół średnich
•

uczniowie szkół specjalnych
•

uczniowie szkół sportowych
•

uczniowie szkół wyższych (studentów)
•

wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych
•

pracownicy wszystkich powyższych placówek
•

dzieci w zakładach pracy
•

ubezpieczonym
i m

ogą być również dzieci, które nie uczęszczają 
do placówek oświatowych. 

O
kres ubezpieczenia Tw

ojej Placów
ki: 01.09.2021 r. - 31.08.2022 r. Zakupu 

ubezpieczenia m
oκesz dokona͙ do dnia 30.09.2021 r.  D

zieci zg·oszone w
 ci͗gu 

pierw
szych 30 dni od dnia pocz͗tku G·ów

nego O
kresu Ubezpieczenia Placów

ki, 
bͩd͗ ubezpieczone od dnia obow

i͗zyw
ania  polisy do dnia jej zakoΉczenia 

(pe·ne 12 m
iesiͩcy) tj. od 01.09.2021 r. do 31.08.2022 r.

SP28_
2021


