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Ochrona dla dzieci  

i młodzieży w ramach 

ubezpieczenia szkolnego

Materiał marketingowy



Składka (roczna) 36 zł 67 zł 96 zł 221 zł

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

Zakres ubezpieczenia Pakiet S Pakiet M Pakiet L Pakiet XL

Śmierć w wyniku NW (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)

400 zł 600 zł 800 zł 1000 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

2000 zł 3500 zł 5000 zł 7000 zł

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

Zdiagnozowanie poważnego 
zachorowania 1500 zł 2000 zł 3000 zł 5000 zł

Wyczynowe uprawianie sportu w zakresie w zakresie w zakresie w zakresie

Odmrożenie/oparzenie
w zakresie 

uszkodzenia 
ciała w NNW

w zakresie 
uszkodzenia 
ciała w NNW

w zakresie 
uszkodzenia 
ciała w NNW

w zakresie 
uszkodzenia 
ciała w NNW

Ugryzienie przez psa
w zakresie 

uszkodzenia 
ciała w NNW

w zakresie 
uszkodzenia 
ciała w NNW

w zakresie 
uszkodzenia 
ciała w NNW

w zakresie 
uszkodzenia 
ciała w NNW

Ukąszenie przez kleszcza w zakresie w zakresie w zakresie w zakresie

Hejt w Internecie opcja (21 zł) opcja (21 zł) opcja (21 zł) opcja (21 zł)

OC w życiu prywatnym* (SG – 20 000 zł) opcja (16 zł) opcja (16 zł) opcja (16 zł) opcja (16 zł)

ZAPYTAJ SWOJEGO AGENTA 

O KOD PROMOCYJNY.



Jak kupić ubezpieczenie szkolne w trzech prostych krokach?

1    Wejdź na stronę uniqa.pl/szkolne lub zeskanuj kod QR  
umieszczony obok i wprowadź kod swojego pośrednika.

2    Zaproponujemy Ci warianty ubezpieczenia.

3   Uzupełnij potrzebne dane i dokonaj płatności.

Na podany adres e-mail prześlemy dokumenty potwierdzające  
zawarcie umowy ubezpieczenia.

Kod  
pośrednika

Pieczątka

W ramach ubezpieczenia szkolnego w UNIQA masz możliwość:

  wyboru jednego z 4 pakietów o różnych 
sumach ubezpieczenia

  uzyskania wypłaty świadczenia 
w związku z uszkodzeniem ciała Twojego 
dziecka, za jego pobyt w szpitalu oraz 
zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji, 
jeżeli są skutkiem nieszczęśliwego 
wypadku, jak również w razie śmierci 
w wyniku udaru mózgu czy zawału serca

  skorzystania ze świadczenia z tytułu 
uszkodzenia ciała Twojego dziecka 
w wyniku oparzeń oraz odmrożeń 

  uzyskania ochrony dzieci i młodzieży 
wyczynowo uprawiających sport 
(w każdym pakiecie)

  skorzystania ze świadczenia z tytułu 
pobytu w szpitalu niebędącego 
następstwem nieszczęśliwego 
wypadku oraz zdiagnozowania 

poważnego zachorowania również 
w przypadku zakażenia koronawirusem 
(COVID-19) i ostrego przebiegu choroby 
wymagającego hospitalizacji; pamiętaj 
jednak, że nie wypłacimy świadczenia, 
jeśli choroba zostanie zdiagnozowana 
przed upływem 1 miesiąca od rozpoczęcia 
naszej ochrony (tzw. karencja)

  zabezpieczenia swojego dziecka  
na wypadek ukąszenia przez kleszcza; 
w zakresie każdej umowy znajdują się 
następujące świadczenia:

  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



Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. 
Ubezpieczycielem jest UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 51. 
Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczenia, w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ubezpie-
czyciela, zostały określone w Ogólnych warunkach ubezpieczenia szkolnego zatwierdzonych uchwałą Zarządu 
nr 1/25/05/2021 z 25 maja 2021 r., dostępnych na uniqa.pl. 

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.,  ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, tel. 22 599 95 22, 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

Działa w szkole i poza nią. Ubezpieczenie obejmuje zarówno wypadki w szkole,  
jak i w domu, a także na zajęciach pozaszkolnych i wyjazdach w kraju i zagranicą.

Świadczenie za pobyt dziecka w szpitalu niebędący następstwem nieszczęśliwego 
wypadku. Wypłacimy jednorazowe świadczenie za pobyt dziecka w szpitalu trwający 
nieprzerwanie przez co najmniej 5 dni, nawet jeśli powód jest inny niż następstwo 
nieszczęśliwego wypadku.

Obejmuje zdiagnozowanie poważnego zachorowania. Jeśli w trakcie trwania naszej 
ochrony po raz pierwszy zdiagnozowano u Twojego dziecka poważne zachorowanie, 
wówczas wypłacimy świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia określonej w polisie. 
Obowiązuje miesięczna karencja.

Wyczynowe uprawianie sportu w każdym wariancie ubezpieczenia.  
Wiemy, że dzieci kochają sport i chcemy zapewnić im ochronę niezależnie  
od wybranego pakietu ubezpieczenia.

  Ubezpieczenie szkolne jest dobrowolne. Wykupując je, zabezpieczasz 
swoje dziecko przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń.

  Zapoznaj się z zakresem oraz warunkami oferowanego ubezpieczenia.

   Wybierz wariant najlepszy dla Twojego dziecka.
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OC w życiu prywatnym
Dodatkowe ubezpieczenie 
OC w życiu prywatnym 
chroni przed skutkami szkód 
wyrządzonych osobom 
trzecim w życiu codziennym 
(np. wybicie szyby podczas 
gry w piłkę itp.), a także 
podczas odbywanych praktyk 
(przygotowujących do pracy 
w zawodzie, studenckich). 
Ubezpieczenie dostępne dla 
młodzieży od 13. roku życia.

Pomoc w przypadku hejtu w Internecie
Jeżeli Twoje dziecko zostanie w Internecie pomówione, 
znieważone lub bezprawnie zostaną ujawnione 
informacje na temat jego życia prywatnego, będziesz 
miał możliwość skorzystania z pomocy prawnej, 
mającej na celu ochronę Waszych interesów. 
Dodatkowo istnieje możliwość zorganizowania 
i opłacenia specjalisty IT, który podejmie działania 
zmierzające do usunięcia lub zatrzymania dostępu 
do negatywnych lub bezprawnie udostępnionych 
informacji, a także zorganizowania i pokrycia kosztów 
konsultacji z psychologiem w formie telekonsultacji 
oraz 2 wizyt stacjonarnych.

Możesz rozszerzyć zakres ochrony i zapewnić dziecku:

Dlaczego warto?

Pamiętaj
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