
 

 

 

Z największą przyjemnością przedstawiam Państwu ofertę ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych 
wypadków Pakiet NNW Szkolne Bezpieczny.pl oferowany przez AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. dla 
wychowanków i pracowników placówek oświatowo-wychowawczych na rok 2018/2019. 

 

Pełna nazwa szkoły  
Szkoła Podstawowa nr 2 w Zalasewie  

Adres Ul. Jana Heweliusza 26  62-020 Swarzędz  

 
 

 
 
*SPORT - więcej niż standard - wyczynowe uprawianie sportu we wszystkich wariantach (zarówno zajęcia szkolne jak i 
pozaszkolne oraz w życiu prywatnym , m.in. piłka nożna , sporty walki, łyżwiarstwo, jazda konna, lekkoatletyka , pływanie). 
Ubezpieczenie jest obejmuje zarówno treningi (w tym wyczynowe uprawianie sportu) i jak tez udział w zawodach 
*Ochrona ubezpieczeniowa działa na cały rok i obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków mających miejsce 24h/ na 
dobę na całym świecie  

 WARIANT I WARIANT II WARIANT III 

SKŁADKA ROCZNA  32 zł 55 zł 87 zł 

Nazwa świadczenia    
Śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego 16 000 24 000 42 000 
Śmieć w następstwie nieszczęśliwego wypadku , w 
wyniku zawału serca lub udaru mózgu 

12 000 20 000 30 000 

Uszczerbek na zdrowiu lub uszkodzenie ciała w NNW 
100% SU  
Stawka za 1% SU 
W tym m.in.:  
                       - rany skóry , oparzenia , odmrożenia 
                          - złamania , zwichnięcia ,skręcenia 
                          - wstrząśnienie mózgu 
                          - uszkodzenia narządu słuchu i wzroku 
                          - utrata zębów stałych  
 

12 000 
 

120 

20 000 
 

200 

30 000 
 

300 

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w NNW 
(maksymalnie do 180 dni, płatne od pierwszego dnia 
pobytu) 

20/DZIEŃ/ 
SU 3 600 

30/DZIEŃ/ 
SU 5 400 

50/DZIEŃ/ 
SU 9 000 

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w celu leczenia  
choroby (jednorazowa wypłata świadczenia w 
przypadku pobytu w szpitalu trwającego minimum 5 
dni , maksymalnie 2 świadczenia rocznie) 

200 
 

300 
 

400 
 

Zwrot kosztów nabycia lub naprawy środków 
pomocniczych NNW 

1 200 2 500 5 000 

Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji w NNW  
Rehabilitacja estetyczna w tym odbudowa zębów 
stałych 

1 200 2 000 5 000 

Wystąpienie poważnego zachorowania u 
Ubezpieczonego wg OWU na www.axa.pl 

1 000 1 000 1 000 

Śmieć rodzica lub opiekuna prawnego w NNW 2 000 2 000 2 000 

http://www.axa.pl/

