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Suma ubezpieczenia / wariant 

OPCJA PODSTAWOWA 

A 
 

20.000 zł 

 
SKŁADKA ZA OSOBĘ 

40 zł 

Rodzaj świadczenia  

śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW na terenie 
placówki oświatowej (łącznie ze świadczeniem z pkt.2) 

 
40.000 zł 

 
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku 

 
20.000 zł 

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku zawału serca i udaru mózgu 
 

20.000 zł 

100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku 
 

20.000 zł 

uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW 
200 zł 

za każdy 1% 

koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie do 30% SU,         w tym  koszty zakupu lub 
naprawy okularów korekcyjnych lub aparatu słuchowego do 200zł. uszkodzonych w wyniku NW na terenie 

placówki oświatowej 

 
do 6.000 zł 

 
do 200 zł 

koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych do 30% SU 
 

 
do 6.000 zł 

uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki 
jednorazowe świadczenie 1%, warunek: padaczka rozpoznana po raz pierwszy w okresie ubezpieczenia 

 

 
200 zł 

rozpoznanie u Ubezpieczonego sepsy ( 20%) 
jednorazowe świadczenie, warunek: sepsa rozpoznana po raz pierwszy w okresie ubezpieczeniawypłata za 2 

zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

 
 

4.000 zł 

Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego Ubezpieczonego w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku 
 

 
2.000 zł 

pogryzienie przez psa, jednorazowe świadczenie 1% 
 

 
200 zł 

pokąsanie, ukąszenie,  jednorazowe świadczenie 2%, 
warunek: pobyt w szpitalu minimum 2 dni 

 

 
400 zł 

wstrząśnienie mózgu w wyniku NW  jednorazowe świadczenie 1%, warunek: pobyt w szpitalu minimum 3 dni 

 

 

200 zł 

zatrucie pokarmowe, nagłe zatrucie gazami bądź porażenie prądem lub piorunem jednorazowe świadczenie 5% 
warunek: pobyt w szpitalu minimum 3 dni 

 

 
1.000 zł 

rozpoznanie u Ubezpieczonego chorób odzwierzęcych (bąblowicy, toksoplazmozy, wścieklizny)- jednorazowe 
świadczenie 5%                                            warunek: choroba rozpoznana w okresie ubezpieczenia 

 

 
1.000 zł 

Oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku w zależności od stopnia-Opcja D2 200 zł lub 600 zł lub 1 000 zł 

Pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku -Opcja D4 
(świadczenie od 1 dnia pobytu w szpitalu do 100 dni), pod warunkiem pobytu 3 dniowego 50 zł 

Pobyt w szpitalu w wyniku choroby -Opcja D5                                                  (świadczenie od 3 dnia pobytu w szpitalu 

do 100 dni) 50 zł 

http://www.pubenefit.pl/

