
Informacje na temat ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków  

( w skrócie NNW) 

 
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i uczniów jest 

dobrowolną umową ubezpieczenia. Rodzice mają prawo  rezygnacji z ubezpieczenia  

wybranego w szkole i skorzystania z innych ofert zakładów ubezpieczeń  z zakresem ochrony 

ubezpieczeniowej, dostosowanym do indywidualnych  potrzeb ubezpieczonych .  

Krakowskie Towarzystwo Ubezpieczeniowe z siedzibą w Krakowie na ulicy Rzemieślniczej 

1 po przeanalizowaniu propozycji towarzystw ubezpieczeniowych i w oparciu o wieloletnie 

doświadczenia zarekomendowało na r/s 2014/15 propozycję T.U. Compensa. 

Z pięciu wariantów ubezpieczenia , przedstawionych poniżej ,na  ogólnym zebraniu rodziców 

w dniu 9 września 2014 r., został wybrany przez rodziców  wariant I  ubezpieczenia od NNW 

. 
 Wariant I Wariant II Wariant III WariantIV Wariant 

V 

Suma 

ubezpieczenia 

7500 9000 10500 12000 15000 

Składka roczna 25 30 35 40 50 

Zakres świadczeń 

Za 1% 

uszczerbku na 

zdrowiu 

75 90 105 120 150 

W razie śmierci 

w wyniku NW 

7500 9000 10500 12000 15000 

Zwrot kosztów 

nabycia protez 

1500 1800 2100 2400 3000 

Zwrot kosztów 

rehabilitacji do: 

750 900 1050 1200 1500 

Zwrot kosztów 

leczenia do: 

750 900 1050 1200 1500 

świadczenie jednorazowe w wysokości 1000 zł w związku z poważnym zachorowaniem 

świadczenie z 

tytułu śmierci 

rodzica w 

wyniku NW 

1875 2250 2625 3000 3750 

 

 

Ubezpieczenie powyższe ma charakter całoroczny  i całodobowy, czyli obejmuje okres 

pełnego roku szkolnego wraz z wakacjami , wycieczkami oraz pobytem poza szkołą w 

okresie od 01.09.2014 do 31.08.2015. 

 

Istnieje możliwość bezskładkowego   ubezpieczenia 10 % uczniów  w wyjątkowo trudnej 

sytuacji  rodzinnej. 

Ponadto bezskładkowo  będzie  ubezpieczone drugie i kolejne dziecko z rodziny 

wielodzietnej , gdy co najmniej dwoje uczęszcza do tej samej szkoły.   

 

Jednocześnie  pragnę  poinformować  P.T. Rodziców , że istnieje możliwość  wyboru przez  

zainteresowanych Rodziców wariantu z wyższą składką ubezpieczenia. Wszelkie  uwagi  w 

sprawie ubezpieczenia proszę zgłaszać do wychowawców , w sekretariacie lub do dyrektora 

szkoły. 

                                                      (informacje przygotowała Krystyna Miśkiewicz) 

 


