
Zakres ubezpieczenia NNW studentów i doktorantów 
Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach na rok akademicki 2017/18 

 

 

Wyciąg z umowy ubezpieczenia NNW studentów i doktorantów UPH w Siedlcach nr DZP.284.69.2016 na rok akademicki 2017/18 
z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. Region Sprzedaży Korporacyjnej Wschód, Oddział Sprzedaży Korporacyjnej w Lublinie, Filia Biała Podlaska, ul. Nowa 34, 

21-500 Biała Podlaska, zawartej w dniu 01.10.2017 r. 
 
„1. Ubezpieczonymi są studenci i doktoranci Uniwersytetu Przyrodniczo - Humanistycznego w Siedlcach (w tym osoby niepełnosprawne).  
2. Ochrona obejmuje ubezpieczonych niezależnie od wieku czy stopnia niepełnosprawności, deklarujących przystąpienie do ubezpieczenia wg listy 

imiennej, pod warunkiem opłacenia składki ubezpieczeniowej. Zamawiający nie przewiduje ubezpieczenia w formie bezimiennej. 
I. Okres ubezpieczenia, zakres terytorialny i czasowy ochrony:  
1. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana przez Wykonawcę trwa od 1 października 2017 r. do  30 września 2018 r. w roku akademickim (polisowym) 

2017/18. 
2. Ochrona ubezpieczeniowa nie wygasa w danym roku akademickim (polisowym) w przypadku zmiany uczelni, rezygnacji z nauki czy relegowania 

z UPH, podjęcia pracy, powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej, zakończenia studiów. 
3. Zakres czasowy i terytorialny ochrony ubezpieczeniowej: 

1) przez 24 godziny na dobę na terenie RP i terenie całego świata w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków i pozostałych świadczeń, w 
tym: zdarzenia zaistniałe podczas czynności życia codziennego, pracy, nauki, amatorskiego lub wyczynowego uprawiania sportów w ramach 
zajęć z wychowania fizycznego, sekcji lub klubów sportowych oraz innego rodzaju aktywności nie wymienionych wyżej, 

2) przez 24 godziny na dobę na terenie RP w zakresie usług assistance świadczonych przez Wykonawcę, 
3) na terenie RP w zakresie zwrotu poniesionych kosztów leczenia, kosztów leczenia stomatologicznego, kosztów przeszkolenia zawodowego 

inwalidów oraz nabycia wyrobów medycznych, 
4) na terenie RP w zakresie świadczeń związanych z operacjami oraz pobytem w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku oraz zasiłek 

dzienny za każdy dzień niezdolności do nauki lub pracy.  
II. Przedmiot i zakres ubezpieczenia: 

1. Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała,  rozstroju zdrowia, trwałym uszczerbku 
na zdrowiu, śmierci ubezpieczonego oraz zawału serca i udaru mózgu, a także zwrot kosztów i realizacja świadczeń ujętych w punkcie X, XI, XII 
niniejszego OPZ, oraz innych zdarzeń objętych umową ubezpieczenia określonych w SIWZ, które wydarzyły się w okresie ubezpieczenia. 

2. Ochrona ubezpieczeniowa NNW obejmuje odpowiedzialność Wykonawcy za szkody związane z wszelkimi formami aktywności sportowo-
turystycznej (tj.; wycieczki, obozy, narciarstwo), szkody wynikłe w czasie udziału w zajęciach z wychowania fizycznego, zajęciach w sportowych 
sekcjach studenckich m.in. (ośrodek jeździecki, basen), sportowych klubach studenckich (np.: Akademicki Związek Sportowy),  jazdą na 
rowerze, wyjazdowych zajęciach terenowych, plenerach malarskich, wycieczkach krajoznawczych, obozach narciarskich czy żeglarskich, 
praktykach studenckich związanych z prowadzonymi kierunkami (np. szkoły, urzędy, archiwa, laboratoria, szpitale, służby mundurowe, zakłady 
przetwórstwa mięsa), zajęciach w ramach studenckich kół naukowych, konferencjach, seminariach naukowych i różnego rodzaju imprezach 
okolicznościowych, rozrywkowych, wymianie studentów i innych. 

1. Rodzaj i wysokość świadczeń, suma ubezpieczenia, składka: 
Tabela świadczeń nr 1 

L.p. Rodzaj świadczenia Wysokość świadczenia 
Suma 

ubezpiecze
nia 

1. Świadczenie z tytułu 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu 100% su 

28 000 
zł 

2. Świadczenie za każdy % trwałego uszczerbku na zdrowiu 1% su za 1% uszczerbku do 100% su 

3. Świadczenie z tytułu śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku 100% su 

4. Śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego 100% su 

5. Świadczenie z tytułu śmierci w wyniku zawału serca, udaru mózgu 100% su 

6. Zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych, będących przedmiotami 
ortopedycznymi i środków pomocniczych do 10% su 

7. Zwrot kosztów leczenia 

do 5% sudla: 
zwrotu kosztów nabycia niezbędnych lekarstw 

– do kwoty 500 zł oraz 
zwrotu kosztów rehabilitacji – do kwoty 800 zł

8. Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku 
padaczki Świadczenie jednorazowe 1% su 

9. Świadczenie z tytułu pokąsania, ukąszenia, pogryzienia, ugryzienia 
przez owady lub zwierzęta /w tym  psa/ 1% su 

10. Świadczenie z tytułu zdiagnozowania u ubezpieczonego sepsy Świadczenie jednorazowe 20% su 
11. Świadczenie z tytułu oparzeń 1% su za 1% uszczerbku do 100% su 
12. Świadczenie z tytułu odmrożeń 1% su za 1% uszczerbku do 100% su 

13. Zasiłek dzienny za każdy dzień pełnej niezdolności do nauki lub pracy 
powstałej w wyniku nieszczęśliwego wypadku 10,00 zł za każdy dzień 

14. Świadczenie z tytułu operacji plastycznych w wyniku nieszczęśliwego 
wypadku 10% su 

15. 

Świadczenie z tytułu poważnego zachorowania: choroba nowotworowa, 
paraliż, niewydolność nerek, transplantacja głównych organów, 
poliomyelitis, utrata wzroku, utrata mowy,  utrata słuchu, anemia 
aplastyczna,, stwardnienie rozsiane, borelioza oraz odkleszczowe 
zapalenie opon mózgowych. 

10% su 

16. Zwrot kosztów leczenia stomatologicznego w wyniku NW do 3% su 
17. Assistance do 5.000,00 zł 

18. Świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego 
wypadku 30,00 zł za każdy dzień pobytu 

2. Tabela świadczeń nr 2 

L.p. Rodzaj świadczenia Wysokość świadczenia 
Suma 

ubezpiecze
nia  

1. Świadczenie w przypadku zdiagnozowania u ubezpieczonego do 25 roku 
życia wrodzonej wady serca Świadczenie jednorazowe 10% su 

28 000 
zł 

2. Śmierć w wyniku sepsy 50% su 
3. Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów do 30% su 

4. Świadczenie z tytułu śmierci jednego lub obojga rodziców w następstwie 
nieszczęśliwego wypadku /z wyłączeniem zawału serca i udaru mózgu/ świadczenie jednorazowe 10% su 

 



III. Definicje: 
1) choroba: zdiagnozowane w okresie ubezpieczenia zaburzenie w funkcjonowaniu narządów i organów ciała, niezależnie od niczyjej 

woli, powstałe w wyniku patologii co do której lekarz może postawić diagnozę. 
2) koszty leczenia: wydatki poniesione na terytorium RP w okresie nie dłuższym niż 12 m-cy z tytułu udzielenia doraźnej pomocy 

lekarskiej i pielęgniarskiej, pomocy ambulatoryjnej, pobytu w szpitalu, badań, zabiegów ambulatoryjnych i operacji, nabycia 
niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza, zwrot kosztów rehabilitacji, niezbędnego przewozu 
ubezpieczonego z miejsca wypadku do szpitala lub ambulatorium. 

3) nieszczęśliwy wypadek: nagłe zdarzenie mające miejsce w okresie ochrony ubezpieczeniowej  wywołane przyczyną zewnętrzną  na 
skutek której ubezpieczony niezależnie od swojej woli doznał uszkodzenia ciała lub zmarł.  

4) odmrożenie: uszkodzenie skóry, tkanek pod nią leżących  na skutek działania niskiej temperatury. 
5) oparzenie: uszkodzenie skóry, tkanek pod nią leżących na skutek działania wysokiej temperatury, substancji chemicznych, 

promieniowania jonizującego lub prądu elektrycznego. 
6) operacja: inwazyjny zabieg chirurgiczny, wykonany w znieczuleniu ogólnym, przewodowym lub miejscowym, przez uprawnionego 

lekarza o specjalności zabiegowej, niezbędny z medycznego punktu widzenia dla przywrócenia prawidłowej czynności chorego narządu 
lub organu. Rodzaje operacji to miedzy innymi:  operacje metodą otwartą, laparoskopową, zamkniętą (przezskórną, endoskopową, 
przeznaczyniową). 

7) pełna niezdolność do nauki i pracy: czasowa utrata zdolności do wykonywania pracy lub uczęszczania na zajęcia, powstała w  
wyniku nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się w okresie ochrony ubezpieczeniowej, trwająca nieprzerwanie minimum 10 dni.  

8) pobyt w szpitalu: pobyt ubezpieczonego w szpitalu lub klinice, którego celem jest poddanie się uzasadnionemu stanem zdrowia 
leczeniu - trwający nieprzerwanie, dłużej niż 1 dzień. 

9) rodzic: opiekun ustanowiony przez sąd lub biologiczny ojciec lub matka posiadający władzę rodzicielską. 
10) sepsa: zespół ogólnoustrojowej reakcji zapalnej (SIRS) wywołanej zakażeniem; rozpoznanie choroby musi być potwierdzone 

dokumentacją medyczną. 
11) trwały uszczerbek na zdrowiu: trwałe, nierokujące poprawy uszkodzenie danego organu, narządu lub układu spowodowane 

nieszczęśliwym wypadkiem albo zdarzeniem objętym ochroną ubezpieczeniową.  
12) ubezpieczony: osoba fizyczna, będąca dzieckiem, uczniem, studentem placówki oświatowej, na rzecz której Ubezpieczający zawarł 

umowę ubezpieczenia; 
13) udar mózgu: nagłe, w efekcie trwałe uszkodzenie tkanki mózgowej wskutek wynaczynienia krwi, niedokrwienia lub zatoru tętnicy 

śródczaszkowej materiałem pochodzącym z układu krwionośnego. Rozpoznanie udaru mózgu musi być potwierdzone badaniem 
specjalisty neurologa lub wynikiem badania tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego, a w przypadku śmierci w 
następstwie udaru mózgu jednoznaczną diagnozą potwierdzającą przyczynę śmierci. 

14) wyczynowe uprawianie sportu: forma działalności podejmowana dobrowolnie w drodze rywalizacji, dla uzyskania maksymalnych 
wyników sportowych, między innymi uprawianie dyscyplin sportowych w ramach sekcji i klubów sportowych /obejmująca treningi, 
zawody sportowe, obozy szkoleniowe i kondycyjne/  jak również uprawianie dyscyplin sportowych w celach zarobkowych.  

15) wypadek komunikacyjny: nagłe zdarzenie wywołane ruchem pojazdu, niezależne od woli Ubezpieczonego będącego pasażerem 
pojazdu, osobą kierującą pojazdem, pieszym lub rowerzystą, które było przyczyną uszkodzeń ciała lub śmierci Ubezpieczonego. 

16) zawał serca: martwicę części mięśnia sercowego spowodowaną nagłym zmniejszeniem dopływu krwi do tej części mięśnia sercowego. 
IV. Opis świadczeń:  
1) assistance: wykonawca w ramach świadczeń assistance oferuje pomoc medyczną: wizyty lekarza, pielęgniarki, dostawę leków, 

opiekę domową po hospitalizacji, transport medyczny, infolinię medyczną. 
2) świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku: w przypadku 100% uszczerbku na zdrowiu 

przysługuje świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia, w przypadku uszczerbku na zdrowiu przysługuje świadczenie w 
wysokości takiego procentu sumy ubezpieczenia w jakim nastąpiła utrata zdrowia, określona procentem uszczerbku na zdrowiu. 

3) świadczenie za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu: w przypadku uszczerbku na zdrowiu przysługuje świadczenie w 
wysokości takiego procentu sumy ubezpieczenia, w jakim nastąpiła utrata zdrowia określona przez lekarza procentem uszczerbku na 
zdrowiu.  

4) świadczenie z tytułu śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku: w przypadku śmierci ubezpieczonego w wyniku 
nieszczęśliwego wypadku Wykonawca wypłaci świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia określonej w umowie 
ubezpieczenia. 

5) świadczenie z tytułu śmierci w wyniku wypadku komunikacyjnego:  w przypadku śmierci ubezpieczonego w wyniku wypadku 
komunikacyjnego Wykonawca wypłaci świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia. 

6) świadczenie z tytułu śmierci w wyniku zawału serca, udaru mózgu: w przypadku śmierci ubezpieczonego w wyniku zawału 
serca lub udaru mózgu Wykonawca wypłaci świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia. 

7) świadczenie z tytułu śmierci w wyniku sepsy: w przypadku śmierci ubezpieczonego w wyniku sepsy Wykonawca wypłaci 
świadczenie w wysokości 50% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia. 

8) świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku padaczki: wykonawca wypłaci jednorazowe 
świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku padaczki w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia. 

9) świadczenie z tytułu pokąsania, ukąszenia, pogryzienia, ugryzienia przez owady lub zwierzęta /w tym  psa/: z 
zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy oraz Ogólnych Warunków Ubezpieczenia  ustala się, 
że Ubezpieczyciel wypłaci jednorazowe świadczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia, jeżeli Ubezpieczony zostanie pogryziony 
przez zwierzęta i/lub pokąsany przez owady, w wyniku czego będzie pozostawał w szpitalu przez co najmniej 24 godziny. Niniejsze 
świadczenie wypłacane jest na podstawie dokumentacji medycznej.  

10) świadczenie z tytułu zdiagnozowania u ubezpieczonego sepsy: wykonawca wypłaci jednorazowo świadczenie z tytułu 
zdiagnozowania u ubezpieczonego sepsy w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia. 

11) świadczenie z tytułu śmierci jednego lub obojga rodziców w następstwie NNW /z wyłączeniem zawału serca i udaru 
mózgu/: wykonawca wypłaci jednorazowe świadczenie w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia . 

12) świadczenie z tytułu oparzeń: wykonawca wypłaci świadczenie z tytułu oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku  w wysokości 
takiego procentu sumy ubezpieczenia, w jakim nastąpiła utrata zdrowia określona przez lekarza procentem uszczerbku na zdrowiu.  

13) świadczenie z tytułu odmrożeń: wykonawca wypłaci świadczenie z tytułu odmrożenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku  w 
wysokości takiego procentu sumy ubezpieczenia, w jakim nastąpiła utrata zdrowia określona przez lekarza procentem uszczerbku na 
zdrowiu 

14) świadczenie z tytułu poważnego zachorowania: wykonawca wypłaci świadczenie z tytułu zdiagnozowania po raz pierwszy w 
okresie obowiązywania ubezpieczenia wymienionych i zdefiniowanych poniżej jednostek chorobowych,  

 choroba nowotworowa która oznacza chorobę objawiającą się obecnością złośliwego guza (tzn. takiego, który nie jest 
otoczony torebką i charakteryzuje się zdolnością do naciekania tkanek i do tworzenia odległych przerzutów). Pod pojęciem 
nowotworu złośliwego określa się również białaczkę oraz złośliwe schorzenia układu limfatycznego, takie jak ziarnica złośliwa 
(choroba Hodgkina) i chłoniakinieziarnicze. Rozpoznanie nowotworu złośliwego musi być zweryfikowane badaniem 
histopatologicznym. Z zakresu ubezpieczenia zostają wyłączone:  

 wszystkie nowotwory skóry poza czerniakiem złośliwym,   
 wszystkie guzy, gdzie po badaniu histopatologicznym stwierdzono stan przednowotworowy lub przedinwazyjny,   
 nowotwory wykazujące zmiany typu carcinoma in situ,   
 choroba Hodgkina w pierwszym stadium,  
 nowotwory będące objawem choroby AIDS lub zakażenia wirusem HIV; 



a) paraliż uważa się całkowitą i trwałą utratę funkcji dwóch lub więcej kończyn spowodowaną urazem lub chorobą rdzenia 
kręgowego lub mózgu rozpoznaną przez neurologa. Ubezpieczenie obejmuje utratę funkcji kończyn określaną jako diplegia, 
hemiplegia, tetraplegia lub quadriplegia; 

b) niewydolność nerek, która oznacza końcowe stadium niewydolności nerek w postaci nieodwracalnego upośledzenia czynności 
obydwu nerek, w następstwie czego doszło do konieczności regularnego, stałego stosowania dializ lub przeprowadzenia operacji 
przeszczepienia nerki; 

c) transplantacja organów, która oznacza przebycie jako biorca operacji przeszczepienia serca, serca i płuc, wątroby lub jej 
części, nerki lub allogenicznego przeszczepu szpiku kostnego; 

d) poliomyelitis – infekcja wywołana wirusem polio, której skutkiem jest paraliż mięśni oddechowych lub mięśni kończyn lub zajęcie 
ośrodka oddechowego w pniu mózgu, z trwałym następstwem w postaci nasilonego niedowładu lub paraliżu. Diagnoza musi być 
potwierdzona przez dwóch niezależnych lekarzy specjalistów chorób dziecięcych lub zakaźnych; 

e) utrata wzroku, która oznacza obuoczną, nie poddającą się korekcji utratę ostrości wzroku poniżej 5/50 lub obuoczne 
ograniczenie pola widzenia poniżej 20. W celu potwierdzenia utraty wzroku konieczne jest przeprowadzenie specjalistycznego 
badania okulistycznego oraz statycznego badania pola widzenia; 

f) utrata mowy uważa się całkowitą i nieodwracalną utratę możliwości mówienia trwającą nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 
miesięcy. Rozpoznanie musi być potwierdzone przez specjalistę w zakresie laryngologii w oparciu o stwierdzenie choroby lub urazu 
fałdów głosowych. Wykluczeniem są objęte wszelkie przypadki utraty zdolności mówienia spowodowane schorzeniami 
psychicznymi. Ubezpieczenie nie obejmuje przypadków utraty mowy możliwych do skorygowania postępowaniem terapeutycznym; 

g) utrata słuchu, która oznacza całkowitą obustronną utratę zdolności słyszenia i rozróżniania dźwięków. Rozpoznanie musi być 
potwierdzone obuusznym ubytkiem słuchu powyżej 90 dB. W celu potwierdzenia utraty słuchu konieczne jest przeprowadzenie 
specjalistycznego badania audiometrycznego lub słuchowych potencjałów wywołanych; 

h) anemia aplastyczna, która oznacza przewlekłą i nieodwracalną niewydolność szpiku, powodującą łączne wystąpienie spadku 
liczby krwinek czerwonych, krwinek białych i płytek krwi, oraz powodującą konieczność regularnego przyjmowania leków 
immunosupresyjnych lub przeszczepu szpiku kostnego; rozpoznanie musi być oparte na wynikach biopsji szpiku kostnego; 

i) stwardnienie rozsiane, które oznacza przewlekłą chorobę charakteryzującą się występowaniem ubytkowych objawów 
neurologicznych powstałych w wyniku rozsianych zmian demielinizacyjnych w ośrodkowym układzie nerwowym, przebiegającą z 
okresami rzutów i remisji lub o przebiegu postępującym. Rozpoznanie musi być postawione na podstawie:  
 badania podmiotowego, w którym stwierdza się co najmniej dwa odrębne w czasie rzuty choroby (oddzielone od siebie 

okresami dłuższymi niż 30 dni),   
 badania przedmiotowego, w którym stwierdza się co najmniej dwa objawy ubytkowe z odrębnych części ośrodkowego układu 

nerwowego,  
 badania rezonansu magnetycznego (MRI), w którym stwierdza się obraz charakterystyczny dla stwardnienia rozsianego. 

 Powyższe kryteria muszą być spełnione łącznie. 
j) borelioza, która oznacza wielonarządową przewlekłą chorobę bakteryjną manifestująca się różnymi objawami klinicznymi, 

głównie skórnymi, stawowymi, neurologicznymi i kardiologicznymi, wywołana przez krętki borrelia przenoszone przez kleszcze; 
k) odkleszczowe zapalenie opon mózgowych, które oznacza wirusową chorobę ośrodkowego układu nerwowego, przenoszona 

przez kleszcze, czynnikiem etiologicznym są wirusy z rodziny flaviviridae. 
15) świadczenie z tytułu uciążliwości leczenia: wykonawca wypłaci świadczenie, jeżeli w następstwie nieszczęśliwego wypadku nie 

nastąpił uszczerbek na zdrowiu a przebieg leczenia spowodował pełną niezdolność do nauki lub pracy przez okres nie krótszy niż 10 
dni.  

16) świadczenie z tytułu operacji plastycznych w wyniku nieszczęśliwego wypadku: wykonawca wypłaci świadczenie pod 
warunkiem, iż operacja została zlecona przez lekarza jako absolutnie niezbędna część procesu leczenia skutków nieszczęśliwego 
wypadku. 

17) świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu w wyniku choroby: wykonawca wypłaci świadczenie od trzeciego dnia pobytu w szpitalu, 
za każdy następny dzień. W przypadku kolejnych następujących po sobie pobytów w szpitalu w związku z tą samą chorobą 
świadczenie szpitalne wypłacane jest od pierwszego dnia pobytu w szpitalu. Świadczenie to wypłacane jest maksymalnie za 60 dni 
pobytu w szpitalu w ciągu rocznego okresu ubezpieczenia. Gdy wypis ze szpitala nastąpi po zakończeniu okresu ubezpieczenia pobyt 
w szpitalu jest objęty odpowiedzialnością Ubezpieczyciela, pod warunkiem, że przyjęcie do szpitala nastąpiło w okresie ubezpieczenia. 

18) świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku: wykonawca wypłaci świadczenie od trzeciego 
dnia pobytu w szpitalu, za każdy następny dzień. W przypadku kolejnych następujących po sobie pobytów w szpitalu w związku z tym 
samym nieszczęśliwym wypadkiem, świadczenie szpitalne wypłacane jest od pierwszego dnia pobytu w szpitalu. Świadczenie to 
wypłacane jest maksymalnie za 60 dni pobytu w szpitalu w ciągu rocznego okresu ubezpieczenia. Gdy wypis ze szpitala nastąpi po 
zakończeniu okresu ubezpieczenia pobyt w szpitalu jest objęty odpowiedzialnością Ubezpieczyciela, pod warunkiem, że przyjęcie do 
szpitala nastąpiło w okresie ubezpieczenia. 

19) świadczenie w przypadku zdiagnozowania u ubezpieczonego do 25 roku życia wrodzonej wady serca: wykonawca w 
przypadku zdiagnozowania u ubezpieczonego do 25 roku życia wrodzonej wady serca wypłaci jednorazowe świadczenie w wysokości 
określonej w umowie ubezpieczenia. 

20) zasiłek dzienny za każdy dzień pełnej niezdolności do nauki lub pracy: wykonawca wypłaci zasiłek za każdy dzień pełnej 
niezdolności do nauki lub pracy począwszy od 10 dnia po zaistnieniu nieszczęśliwego wypadku, nie dłużej jednak niż za okres 10 
miesięcy. W przypadku nieprzerwanej absencji dłuższej niż 30 dni zasiłek dzienny płatny jest od następnego dnia po zaistnieniu 
nieszczęśliwego wypadku. Zasiłek dzienny przysługuje za dni robocze lub dni w których odbywały się zajęcia lekcyjne. 

21) zwrot kosztów leczenia: wykonawca zwróci koszty poniesione z tytułu udzielenia doraźnej pomocy lekarskiej i pielęgniarskiej, 
pomocy ambulatoryjnej, pobytu w szpitalu, badań, zabiegów ambulatoryjnych i operacji, nabycia niezbędnych lekarstw (do kwoty 500 
zł) i środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza, zwrot kosztów rehabilitacji (do kwoty 800 zł), niezbędnego przewozu 
ubezpieczonego z miejsca wypadku do szpitala lub ambulatorium, do limitu określonego w umowie ubezpieczenia, nie więcej jednak 
niż wynoszą rzeczywiste udokumentowane koszty leczenia.  

22) zwrot kosztów leczenia stomatologicznego w wyniku nieszczęśliwego wypadku: wykonawca pokryje rzeczywiste 
udokumentowane koszty pod warunkiem iż wydatki zostały poniesione na odbudowę stomatologiczną uszkodzonych lub utraconych 
zębów stałych, pod warunkiem, że wskazane koszty zostały poniesione w okresie ubezpieczenia na terytorium Rzeczypospolitej  
Polskiej, w okresie maksymalnie 6 miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku. 

23) zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych: 
wykonawca pokryje koszty nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych niezbędnych z medycznego punktu widzenia 
i zleconych przez  lekarza,  do wysokości limitu określonego w umowie ubezpieczenia. 

24) zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów: wykonawca zwróci koszty przekwalifikowania zawodowego osób 
niepełnosprawnych. Zwrot kosztów nastąpi na podstawie rachunków i dowodów ich zapłaty do wysokości rzeczywistych kosztów, 
maksymalnie do wysokości limitu określonego w umowie ubezpieczenia. 

 


