
rodzaj świadczenia

Śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego 22 500 37 500 75 000

Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku, zawału serca lub udaru mózgu 15 000 25 000 50 000
Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku na terenie placówki oświatowej 30 000 50 000 100 000
Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku wskutek aktu terroru 22 500 37 500 75 000
Uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęsliwego wypadku również wskutek aktu terroru 1% sumy 
ubezpieczenia za 1% uszczerbku
w tym:
złamania, zwichnięcia, skręcenia, urazy
oparzenia, odmrożenia
udar mózgu, wstrząśnienie mózgu, stłuczenie mózgu
zawał serca
ranu skóry szarpane i kąsane
utrata całkowita lub częściowa zębów stałych
utrata zębów mlecznych
uszkodzenie wzroku i słuchu
Świadczenie progresywne - uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku w przedziale od 61% do 
100% 3 000 5 000 10 000

z tytułu pokrycia kosztów pogrzebu Ubezpieczonego w NW 2 000 2 000 2 000
Zwrot udokumentowanych kosztów nabycia środków pomocniczych poniesionych wskutek 
nieszczęśliwego wypadku tj. gorsety, protezy, ortezy, kule, stabilizatory, aparaty ortopedyczne, okulary i 
aparaty słuchowe

3 000 5 000 10 000

Zasiłek z tytułu niezdolności do nauki lub pracy w NW  300 500 1 000
Świadczenie edukacyjne z tytułu niezdolności do nauki (korepetycje) wskutek nieszczęśliwego 
wypadku 

100 100 100

Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę - jednorazowe świadczenie jeśli Ubezpieczony wskutek 
nieszczęśliwego wypadku doznał uszczerku  na zdrowiu w wysokości powyżej 50% 

750 1 250 2 500

Świadczenie ryczałtowe z tytułu pogryzienia przez zwierzęta lub ukąszenia przez owady 200 200 200

Świadczenie ryczałtowe z tytułu ugryzienia przez kleszcza (bolerioza lub odkleszczowe zapalenie 
opon mózgowych) 200 200 200

Zwrot kosztów leczenia w tym: 
koszty wizyt lekarskich, zabiegów ambulatoryjnych i operacji
koszty zakupu lekarstw i środkó opatrunkowych
koszty transportu z miejsca wypadku do szpitala lub ambulatorium
koszty badań diagnostycznych
koszty operacji plastycznych
koszty odbudowy stomatologicznej zębów - 500 zł. za jeden ząb

Zwrot kosztów leczenia usprawniającego - koszty rehabilitacji:
terapia medyczna zalecona przez lekarza, mająca na celu przywrócenie możliwie najpełniejszej sprawności 
psychofizycznej układu kostno-mięśniowo-nerwowego oraz wyeliminowanie zaburzeń i negatywnych reakcji 
psychicznych.

Pobyt w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku od 1. dnia pobytu 80 /dzień 80 /dzień 80 /dzień
Pobyt w szpitalu wskutek choroby od 3. dnia pobytu, 80 /dzień 80 /dzień 80 /dzień
Śmierć jednego lub obojga rodziców lub opiekunów prawnych Ubezpieczonego wskutek 
nieszczęśliwego wypadku 4 000 4 000 4 000

Świadczenie z tytułu poważnego zachorowania w tym:
choroba nowotworowa złośliwa
niewydolność nerek
porażenie kończyn
przeszczep organu
utrata wzroku
utrata słuchu
cukrzyca typu 1
przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B lub C
borelioza lub odkleszczowe zapalenie opon mózgowych
Świadczenie z tytułu operacji chirurgicznych wskutek nieszczęśliwego wypadku i choroby w tym. 
wycięcie migdałków 50% SU 1 000 1 000 1 000

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku choroby nowotworowej złośliwej 6 000 12 500 25 000
Zadośćuczynienie za ból doznany wskutek nieszczęśliwego wypadku 100 100 100
Wyczynowe uprawianie spotru na zajęciach szkolnych i pozaszkolnych, m.in. Judo, 
karta,taekwondo,zapasy, aikido,tai chi, jujitsu,kung fu, football amerykański, jazda konna, piłka nożna, 
koszykówka, lekkoatletyka itd.

35 zł. 53 zł 98 zł.
Rodzeństwo -50% składki                                                      Biuro Ubezpieczeń MORENO Gotowska Joanna tel. 608 607 198                                          
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Oferta NNW szkolnego w formie grupowej  imiennej lub bezimiennej 

suma ubezpieczenia (zł)

25 000 50 000

dla uczniów i pracowników szkół podstawowych i ponadpodstawowych

7 500


