
Warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków uczniów 

Gimnazjum im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu  

na rok szkolny 2010/2011 
 

Firma ubezpieczeniowa: 

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S. A., Inspektorat PZU S.A. Szamotuły, POK PZU S. A. 

Nowy Tomyśl, ul. Piłsudskiego 18, 64-300 Nowy Tomyśl  

Agent ubezpieczeniowy: Iwona Tratwal  

tel. kom. 788 417 727 

 

Warunki ubezpieczenia: 

Suma ubezpieczenia    - 10 000 zł 

Składka - 28,00 zł  od pierwszego, najstarszego dziecka z rodziny, 

uczęszczającego do Gimnazjum w Nowym Tomyślu / 100 % składki/ 

 - 14,00 zł od każdego następnego dziecka z tej samej rodziny, 

uczęszczającego do Gimnazjum w Nowym Tomyślu / 50 % składki, przy tej 

samej sumie ubezpieczenia; 

Składka płatna do 10 listopada 2010 r. - wpłaty do wychowawców klas 

 

Zakres ubezpieczenia: 

 Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność za wypadki, które mogą się zdarzyć 

podczas nauki, w drodze do szkoły i ze szkoły oraz w życiu prywatnym / 24 

godz. na dobę/, w kraju i za granicą, łącznie z feriami i wakacjami w okresie od 

1 10 2010 do 30 09 2011 r. Świadczenia wypłacane są w złotych. 

Wysokość świadczeń: 

1. trwały uszczerbek na zdrowiu – za każdy 1% uszczerbku, 1,5% sumy 

ubezpieczenia max. 100% sumy ubezpieczenia –tj. 150,00 zł – 

10 000,00 zł 

2. śmierć na skutek nieszczęśliwego wypadku – 100% sumy 

ubezpieczenia – tj.10 000 zł 

3. koszty leczenia do limitu 30% sumy ubezpieczenia 

4. jednorazowe świadczenie w przypadku zgonu ubezpieczonego 

spowodowanego nowotworem złośliwym w wysokości 1 000 zł 

5. jednorazowe świadczenie w przypadku zgonu ubezpieczonego 

spowodowanego wrodzoną wadą serca w wysokości 1 000 zł 

6. jednorazowe świadczenie w przypadku amputacji kończyny lub części 

kończyny ubezpieczonego spowodowanej nowotworem złośliwym w 

wysokości 1 000 zł 

7. jednorazowe świadczenie w przypadku śmierci przedstawiciela 

ustawowego ubezpieczonego w wysokości 1 000 zł 

Dodatkowe korzyści: 

1. 10% uczniów zwolnionych z opłaty składki 

2. darowizna na rzecz Rady Rodziców w wysokości 30% zebranej składki 

Likwidacja szkód 

  Na podstawie druków szkody, które pobiera się w sekretariacie Gimnazjum 

oraz dołączonej dokumentacji leczenia, całość dokumentacji składa się w sekretariacie 

Gimnazjum, skąd pobiera ją agent ubezpieczeniowy i dostarcza lekarzowi orzecznikowi; 

wypłata świadczeń odbywa się w trybie uproszczonym, na podstawie dokumentacji 

medycznej, bez badania osoby objętej ochroną ubezpieczeniową; od decyzji lekarza 

orzecznika przysługuje odwołanie. 


