
Zakres ubezpieczenia Pakiet S Pakiet M Pakiet L Pakiet XL

Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku (w tym wypadku 
komunikacyjnego), udaru mózgu lub zawału serca

20 000 zł 30 000 zł 50 000 zł 80 000 zł

Uszkodzenie ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku 10 000 zł 20 000 zł 30 000 zł 50 000 zł

Pobyt 
w szpitalu

w następstwie NW (wypłata świadczenia za 
każdy dzień pobytu w szpitalu, maksymalnie 
do sumy ubezpieczenia)

30 zł / dzień

SU – 3600 zł

40 zł / dzień

SU – 5400 zł

60 zł / dzień

SU – 10 000 zł

130 zł / dzień

SU 18 000 zł

pobyt niebędący następstwem NW 
(jednorazowe świadczenie przy pobycie 
powyżej 5 dni)

180 zł 250 zł 350 zł 800 zł

Zwrot 
kosztów

leczenia i rehabilitacji w następstwie NW 
(w tym odbudowa zębów stałych)

1500 zł 2000 zł 3000 zł 5000 zł

nabycia protez, nabycia lub wypożyczenia 
innych środków pomocniczych w następstwie 
NW

1500 zł 2000 zł 3000 zł 5000 zł

Śmierć rodzica w następstwie NW 1000 zł 1500 zł 2000 zł 2500 zł

Zdiagnozowanie poważnego zachorowania 1000 zł 1500 zł 2000 zł 2500zł

Wyczynowe uprawianie sportu w zakresie

Ukąszenie przez kleszcza w zakresie

Hejt w Internecie opcja (24 zł)

OC w życiu prywatnym* (SG – 20 000 zł) opcja (15 zł)

Składka (roczna) 36 zł 65 zł 96 zł 156 zł

* Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym jest oferowane w sytuacji, gdy dziecko ma powyżej 13 lat.

Ubezpieczeniem może być objęta osoba do 26 lat.

Ubezpieczenie
szkolne

Karta  
produktu

21310421U UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, tel. 22 599 95 22, www.uniqa.pl 
Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, Nr KRS 271543, NIP 107-00-06-155 
Kapitał zakładowy: 141 730 747 zł – wpłacony w całości

ZALETY PRODUKTU

■  Możliwość wyboru jednego z 4 pakietów, o różnych sumach 
ubezpieczenia.

■  Wyczynowe uprawianie sportu jest objęte ochroną w każdym 
z wariantów.

■  Zakres ubezpieczenia obejmuje również uszkodzenia ciała 
w wyniku oparzeń i odmrożeń.

■  Każdy ubezpieczony objęty jest ochroną na wypadek ukąszenia 
kleszcza. W ramach ubezpieczenia możliwe jest skorzystanie 
z następujących świadczeń:

–  pokrycie kosztów wizyty lekarskiej związanej z usunięciem 
kleszcza – do kwoty 500 zł,

–  organizacja i pokrycie kosztów badania kleszcza pod kątem 
nosicielstwa patogenów – do kwoty 500 zł,

–  refundacja kosztów antybiotykoterapii – do kwoty 500 zł.
■  Szeroki zakres terytorialny:

–  NNW, Ukąszenie przez kleszcza oraz Hejt w Internecie – cały 
świat,

–  OC w życiu prywatnym – Polska oraz pozostałe kraje 
europejskie.
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OPCJE DODATKOWE

Hejt w Internecie:
■  możliwość rozszerzenia zakresu polisy o ubezpieczenie od 

hejtu w Internecie;
■  jest to ubezpieczenie ochrony prawnej zapewniające pomoc 

w sytuacji, gdy dobre imię lub prawo do prywatności 
Ubezpieczonego w obszarze Internetu (w tym mediów 
społecznościowych) zostaną naruszone;

■  gdy Ubezpieczony zostanie pomówiony, znieważony lub gdy 
bezprawnie zostaną ujawnione informacje na temat życia 
prywatnego Ubezpieczonego, podejmiemy prawne kroki 
mające na celu ochronę interesów Ubezpieczonego;

■  w ramach ubezpieczenia pokryjemy koszty m.in. adwokata, 
radcy prawnego, biegłych czy postępowania sądowego, 
a także koszty sądowe;

■  dodatkowo zorganizujemy i opłacimy specjalistę IT, który 
podejmie działania zmierzające do usunięcia lub zatrzymania 
dostępu do negatywnych lub bezprawnie udostępnionych 
informacji o Ubezpieczonym;

■  suma ubezpieczenia: 15 000 zł.

OC w życiu prywatnym:
■  dodatkowe ubezpieczenie OC w życiu prywatnym chroni przed 

skutkami szkód rzeczowych lub osobowych wyrządzonych 
osobom trzecim w związku z wykonywaniem czynności życia 
prywatnego (np. wybicie szyby podczas gry w piłkę), a także 
w związku z nauką lub obywaniem praktyk (przygotowujących 
do pracy w zawodzie, studenckich);

■  ubezpieczenie dostępne dla młodzieży od 13. roku życia;
■  za czynności życia prywatnego uważamy wyłącznie te 

czynności, które podejmowane są poza swoją aktywnością 
zawodową, zatrudnieniem oraz prowadzeniem działalności 
gospodarczej;

■  suma gwarancyjna wynosi 20 000 zł i stanowi górną 
granicę naszej odpowiedzialności w odniesieniu do jednego 
i wszystkich zdarzeń w trakcie trwania umowy ubezpieczenia, 
łącznie dla szkód rzeczowych i osobowych;

■  w przypadku szkód powstałych wskutek zniszczenia lub 
uszkodzenia sprzętu elektronicznego, audiowizualnego, 
komputerowego, fotograficznego, teleinformatycznego oraz 
instrumentów muzycznych należących do osób trzecich, 
świadczenie z tytułu każdej szkody zostanie pomniejszone 
o kwotę 500 zł.

Materiał do użytku Agentów i Partnerów współpracujących z UNIQA TU.

Jeśli będziesz chciał zgłosić szkodę

wyślij zgłoszenie e-mailem na adres  
szkody.szkolne@uniqa.pl

wypełnij formularz zgłoszenia szkody 
na stronie uniqa.pl

napisz na adres:  
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa

Pamiętaj o innych naszych ubezpieczeniach:

Jeśli potrzebujesz pomocy w ramach świadczenia Ukąszenie  

przez kleszcza lub Hejt w Internecie – zadzwoń pod numer: 

+48 22 529 85 31

Warto wiedzieć


