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Sk"adka (roczna) 41 z" 72 z" 117 z" 244 z"

* Ubezpieczenie OC w !yciu prywatnym jest oferowane w sytuacji, gdy dziecko ma powy!ej 13 lat.

Zakres ubezpieczenia Pakiet S Pakiet M Pakiet L Pakiet XL

$mier% w wyniku NW (w tym wypadku 
komunikacyjnego), udaru mózgu lub 
zawa"u serca

25#000 z$ 50#000 z$ 80#000 z$ 100#000 z$

Uszkodzenie cia"a w nast&pstwie 
nieszcz&'liwego wypadku 

15#000 z$ 30#000 z$ 50#000 z$ 70#000 z$

Pobyt  
w!szpitalu

w%nast&pstwie NW  
(wyp$ata 'wiadczenia  
za ka!dy dzie( pobytu 
w%szpitalu, maksymalnie  
do sumy ubezpieczenia)

30 z$ /dzie( 
SU – 3600 z$

40 z$ / dzie( 
SU – 5400 z$

60 z$/ dzie( 
SU – 10#000 z$

130 z$ / dzie( 
SU – 18#000 z$

pobyt nieb&d)cy 
nast&pstwem NW 
(jednorazowe 'wiadczenie 
przy pobycie powy!ej  
5 dni)

500 z$ 800 z$ 1#000 z$ 1#200 z$

Zwrot  
kosztów 

leczenia i%rehabilitacji 
w%nast&pstwie NW (w%tym 
odbudowa z&bów sta$ych)

2#000 z$ 3#500 z$ 5#000 z$ 7#000 z$

nabycia protez, nabycia 
lub wypo!yczenia innych 
'rodków pomocniczych 
w%nast&pstwie NW

2#000 z$ 3#500 z$ 5#000 z$ 7#000 z$

$mier% rodzica w!nast&pstwie NW 2#000 z$ 3#500 z$ 5#000 z$ 7#000 z$

Zdiagnozowanie powa#nego 
zachorowania

2#000 z$ 3#500 z$ 5#000 z$ 7#000 z$

Wyczynowe uprawianie sportu w%zakresie w%zakresie w%zakresie w%zakresie

Odmro#enie/oparzenie
w zakresie 

uszkodzenia 
cia$a w NNW

w zakresie 
uszkodzenia 
cia$a w NNW

w zakresie 
uszkodzenia 
cia$a w NNW

w zakresie 
uszkodzenia 
cia$a w NNW

Ugryzienie przez psa
w zakresie 

uszkodzenia 
cia$a w NNW

w zakresie 
uszkodzenia 
cia$a w NNW

w zakresie 
uszkodzenia 
cia$a w NNW

w zakresie 
uszkodzenia 
cia$a w NNW

Uk(szenie przez kleszcza w%zakresie w%zakresie w%zakresie w%zakresie

Hejt w!Internecie opcja (25 z$) opcja (25 z$) opcja (25 z$) opcja (25 z$)

OC w!#yciu prywatnym* (SG – 30 000 z") opcja (16 z$) opcja (16 z$) opcja (16 z$) opcja (16 z$)

ZAPYTAJ SWOJEGO AGENTA 

O KOD PROMOCYJNY.



Jak kupi% ubezpieczenie szkolne w!trzech prostych krokach?

1    Wejd* na stron& uniqa.pl/szkolne lub zeskanuj kod QR  
umieszczony obok i%wprowad* kod swojego po'rednika.

2    Zaproponujemy Ci warianty ubezpieczenia.

3    Uzupe$nij potrzebne dane i%dokonaj p$atno'ci.

Na podany adres e-mail prze'lemy dokumenty potwierdzaj)ce  
zawarcie umowy ubezpieczenia.

Kod  
po'rednika

Piecz)tka

W!ramach ubezpieczenia szkolnego w!UNIQA masz mo#liwo'%:
  wyboru jednego z%4 pakietów o%ró!nych 
sumach ubezpieczenia

  uzyskania wyp$aty 'wiadczenia 
w%zwi)zku z%uszkodzeniem cia$a Twojego 
dziecka, za jego pobyt w%szpitalu oraz 
zwrotu kosztów leczenia i%rehabilitacji, 
je!eli s) skutkiem nieszcz&'liwego 
wypadku, jak równie! w%razie 'mierci 
w%wyniku udaru mózgu czy zawa$u serca

  skorzystania ze 'wiadczenia z%tytu$u 
uszkodzenia cia$a Twojego dziecka 
w%wyniku oparze( oraz odmro!e( 

  uzyskania ochrony dzieci i%m$odzie!y 
wyczynowo uprawiaj)cych sport 
(w%ka!dym pakiecie)

  skorzystania ze 'wiadczenia z%tytu$u 
pobytu w%szpitalu nieb&d)cego 
nast&pstwem nieszcz&'liwego 
wypadku oraz zdiagnozowania 
powa!nego zachorowania równie! 
w%przypadku zaka!enia koronawirusem 
(COVID-19) i%ostrego przebiegu choroby 
wymagaj)cego hospitalizacji; pami&taj 
jednak, !e nie wyp$acimy 'wiadczenia, 
je'li choroba zostanie zdiagnozowana 
przed up$ywem 30 dni od rozpocz&cia 
naszej ochrony (tzw. karencja)

  uzyskania zwrotu kosztów naprawy lub 
nabycia nowych okularów korekcyjnych 
Twojego dziecka, je'li w%nast&pstwie 
tego samego zdarzenia dojdzie do 
uszkodzenia cia$a, za które przyjmiemy 
odpowiedzialno'", oraz uszkodzenia lub 
zniszczenia okularów; zwrot kosztów, 
o%których mowa, nast)pi do 10% sumy 
ubezpieczenia przewidzianej dla 
'wiadczenia zwrotu kosztów nabycia 
protez, nabycia lub wypo!yczenia innych 
'rodków pomocniczych w%nast&pstwie 
nieszcz&'liwego wypadku

  zabezpieczenia swojego dziecka  
na wypadek uk)szenia przez kleszcza; 
w%zakresie ka!dej umowy znajduj) si& 
nast&puj)ce 'wiadczenia:

  pokrycie kosztów wizyty lekarskiej 
zwi)zanej z%usuni&ciem kleszcza  
– do kwoty 500 z$

  organizacja i%pokrycie kosztów 
badania kleszcza pod k)tem 
nosicielstwa patogenów – do kwoty 
500 z$

  refundacja kosztów antybiotykoterapii  
– do kwoty 500 z$



Niniejszy materia$ nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i ma charakter wy$)cznie informa-
cyjny. Ubezpieczycielem jest UNIQA Towarzystwo Ubezpiecze( na +ycie S.A. z siedzib) w Warszawie przy 
ulicy Ch$odnej 51. Szczegó$owe informacje dotycz)ce ubezpieczenia, w% tym wy$)czenia i% ograniczenia 
odpowiedzialno'ci ubezpieczyciela, zosta$y okre'lone w%Ogólnych warunkach ubezpieczenia szkolnego 
zatwierdzonych uchwa$) Zarz)du nr 2/12/04/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r., dost&pnych na uniqa.pl. 

UNIQA Towarzystwo Ubezpiecze) S.A.,  ul. Ch$odna 51, 00-867 Warszawa, tel. 22 599 95 22, uniqa.pl 
Organ rejestrowy: S)d Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydzia$ Gospodarczy KRS , Nr KRS 271543, NIP 107-00-06-155  
Kapita$ zak$adowy: 141 730 747 z$ – wp$acony w ca$o'ci

Dzia"a w!szkole i!poza ni(. Ubezpieczenie obejmuje zarówno wypadki w%szkole,  
jak i%w%domu, a%tak!e na zaj&ciach pozaszkolnych i%wyjazdach w%kraju i%zagranic).

$wiadczenie za pobyt dziecka w!szpitalu nieb&d(cy nast&pstwem 
nieszcz&'liwego wypadku. Wyp$acimy jednorazowe 'wiadczenie za pobyt dziecka 
w%szpitalu trwaj)cy nieprzerwanie przez co najmniej 5 dni, nawet je'li powód jest 
inny ni! nast&pstwo nieszcz&'liwego wypadku.

Obejmuje zdiagnozowanie powa#nego zachorowania. Je'li w%trakcie trwania 
naszej ochrony po raz pierwszy zdiagnozowano u%Twojego dziecka powa!ne 
zachorowanie, wówczas wyp$acimy 'wiadczenie w%wysoko'ci sumy ubezpieczenia 
okre'lonej w%polisie. Obowi)zuje miesi&czna karencja.

Wyczynowe uprawianie sportu w!ka#dym wariancie ubezpieczenia.  
Wiemy, !e dzieci kochaj) sport i%chcemy zapewni" im ochron& niezale!nie  
od wybranego pakietu ubezpieczenia.

  Ubezpieczenie szkolne jest dobrowolne. Wykupuj)c je, zabezpieczasz 
swoje dziecko przed skutkami nieprzewidzianych zdarze(.

  Ubezpieczonym mo!e by" osoba innej narodowo'ci ni! polska.  
Wówczas nie wymagamy podania numeru PESEL, a jedynie  
narodowo'ci oraz daty urodzenia.

  Zapoznaj si& z zakresem oraz warunkami oferowanego ubezpieczenia.
  Wybierz wariant najlepszy dla Twojego dziecka.
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OC w!#yciu prywatnym
Dodatkowe ubezpieczenie 
OC w%!yciu prywatnym 
chroni przed skutkami szkód 
wyrz)dzonych osobom 
trzecim w%!yciu codziennym 
(np. wybicie szyby podczas 
gry w%pi$k& itp.), a%tak!e 
podczas odbywanych 
praktyk (przygotowuj)cych 
do pracy w%zawodzie, 
studenckich). Ubezpieczenie 
dost&pne dla m$odzie!y 
od%13. roku !ycia.

Pomoc w!przypadku hejtu w!Internecie
Je!eli Twoje dziecko zostanie w%Internecie 
pomówione, zniewa!one lub bezprawnie zostan) 
ujawnione informacje na temat jego !ycia 
prywatnego, b&dziesz mia$ mo!liwo'" skorzystania 
z%pomocy prawnej, maj)cej na celu ochron& 
Waszych interesów. Dodatkowo istnieje mo!liwo'" 
zorganizowania i%op$acenia specjalisty IT, który 
podejmie dzia$ania zmierzaj)ce do usuni&cia 
lub zatrzymania dost&pu do negatywnych lub 
bezprawnie udost&pnionych informacji, a%tak!e 
zorganizowania i%pokrycia kosztów konsultacji 
z%psychologiem w%formie telekonsultacji oraz  
10 wizyt stacjonarnych.

Mo#esz rozszerzy% zakres ochrony i!zapewni% dziecku:

Dlaczego warto?

Pami&taj
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