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Szanowni Państwo,

Nieustannie się rozwijamy i udoskonalamy produkty ubezpieczeniowe dostosowując je do rzeczywistych oczekiwań i potrzeb

Klientów oraz zmieniającego się rynku. 

Ze szczególną uwagą traktujemy ubezpieczenie dzieci uczęszczających do placówek oświatowych. Oferujemy Państwu

Ubezpieczenie NNW „Oświata”, którego przedmiotem jest życie i zdrowie Ubezpieczonego.

Ubezpieczeniem objęte są również następstwa zawału serca oraz udaru mózgu, niezwiązane z wcześniejszymi

zdiagnozowanymi stanami chorobowymi.

Ochrona ubezpieczeniowa jest świadczona na terytorium Polski oraz poza jej granicami, 24h na dobę. Modułowa konstrukcja

produktu pozwala na dowolne modelowanie zakresu ubezpieczenia.

Miejscowość, dataNazwa placówki oświatowej

Twój Agent 

miejsce na pieczątkę Agenta

W załączeniu przekazujemy ofertę ubezpieczenia oraz 

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych 

wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkach 

oświatowych „Oświata”.

Ochrona Ubezpieczenia NNW „Oświata” obejmuje swoim

zakresem zdarzenia powstałe w trakcie:

lzajęć organizowanych przez daną placówkę oświatową 

w ramach szkolnych klubów sportowych (SKS) oraz 

uczniowskich klubów sportowych (UKS),

lzajęć wychowania fizycznego odbywających się 

w ramach planu lekcji w klasach lub szkołach sportowych,

luprawiania sportu w ramach pozaszkolnych klubów 

/organizacji sportowych oraz uczestnictwa w zawodach 

i zgrupowaniach sportowych.

Ubezpieczenie NNW „Oświata” obejmuje szeroki zakres

świadczeń podstawowych, m.in.:

lświadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu (w tym 

uszczerbku spowodowanego aktem terroru),

ldodatkowe świadczenie z tytułu śmierci w wysokości 

100%, gdy nieszczęśliwy wypadek nastąpił na terenie 

placówki oświatowej,

lświadczenie edukacyjne z tytułu niezdolności do nauki,

lzwrot kosztów nabycia środków pomocniczych (w tym 

m.in. zalecone przez lekarza protezy, ortezy, okulary, 

aparaty słuchowe),

ljednorazowe świadczenie ryczałtowe z tytułu 

ugryzienia przez kleszcza, w wysokości 200 zł 

w przypadku zdiagnozowania boreliozy lub 

odkleszczowego zapalenia opon mózgowych w okresie 

trwania ubezpieczenia.
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Ubezpieczenie NNW „Oświata” daje możliwość 

zwolnienia do 12% uczniów z opłacenia składki 

z powodu trudnej sytuacji materialnej. Drugie 

i kolejne dziecko z rodziny otrzyma 50% zniżki 

składki za ubezpieczenie NNW „Oświata”.

Dzięki wprowadzonym procedurom realizujemy szybką 

wypłatę świadczeń na rzecz Poszkodowanego.

Dla placówki oświatowej przewidziany jest 

odroczony termin płatności składki nawet do 90 

dni. 

Dla rodziców, nauczycieli i personelu szkoły oraz 

uczniów ubezpieczonej placówki oświatowej mamy 

10% zniżki składki za ubezpieczenie wyjazdów 

turystycznych „W podróży” oraz 25% zniżki składki 

na ubezpieczenie domów i mieszkań „Cztery kąty”.

Grupowe ubezpieczenie NNW dzieci, młodzieży oraz personelu 

w placówkach oświatowych „Oświata” w roku szkolnym 2019/2020

Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group oferuje 

ubezpieczenia dla Klientów indywidualnych, małych 

i średnich firm oraz rozwiązania ubezpieczeniowe dla 

Klientów korporacyjnych.

W ofercie znajdują się ubezpieczenia komunikacyjne, 

mieszkaniowe, osobowe, turystyczne oraz rolne.




