
RODZAJ ŚWIADCZENIA SUMA UBEZPIECZENIA (zł)

Śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego 15 000 22 500 30 000 37 500 45 000 75 000 120 000 150 000

Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku, zawału serca lub udaru mózgu 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 50 000 80 000 100 000

Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku na terenie placówki oświatowej 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 100 000 160 000 200 000

Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku wskutek aktu terroru 15 000 22 500 30 000 37 500 45 000 75 000 120 000 150 000

Uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęsliwego wypadku również  
wskutek aktu terroru 1% sumy ubezpieczenia za 1% uszczerbku w tym:
złamania, zwichnięcia, skręcenia, urazy, oparzenia, odmrożenia 
udar mózgu, wstrząśnienie mózgu, stłuczenie mózgu
zawał serca
ranu skóry szarpane i kąsane
utrata całkowita lub częściowa zębów stałych
utrata zębów mlecznych
uszkodzenie wzroku i słuchu

10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 50 000 80 000 100 000

Świadczenie progresywne – uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego  
wypadku w przedziale od 61% do 100% 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 10 000 16 000 20 000

Świadczenie z tytułu pokrycia kosztów pogrzebu Ubezpieczonego w NW 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Zwrot udokumentowanych kosztów nabycia środków pomocniczych  
poniesionych wskutek nieszczęśliwego wypadku tj. gorsety, protezy,  
ortezy, kule, stabilizatory, aparaty ortopedyczne, okulary i aparaty słuchowe

2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 10 000 16 000 20 000

Zasiłek z tytułu niezdolności do nauki lub pracy w NW  200 300 400 500 600 1 000 1600 2 000

Świadczenie edukacyjne z tytułu niezdolności do nauki (korepetycje)  
wskutek nieszczęśliwego wypadku 100 100 100 100 100 100 100 100

Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę - jednorazowe świadczenie jeśli  
Ubezpieczony wskutek nieszczęśliwego wypadku doznał uszczerku  
na zdrowiu w wysokości powyżej 50% 

500 750 1 000 1 250 1 500 2 500 4 000 5 000

Świadczenie ryczałtowe z tytułu pogryzienia przez zwierzęta  
lub ukąszenia przez owady 200 200 200 200 200 200 200 200

Świadczenie ryczałtowe z tytułu ugryzienia przez kleszcza  
(bolerioza lub odkleszczowe zapalenie opon mózgowych) 200 200 200 200 200 200 200 200

Zwrot kosztów leczenia w tym: 
koszty wizyt lekarskich, zabiegów ambulatoryjnych i operacji
koszty zakupu lekarstw i środkó opatrunkowych
koszty transportu z miejsca wypadku do szpitala lub ambulatorium
koszty badań diagnostycznych
koszty operacji plastycznych
koszty odbudowy stomatologicznej zębów – 500 zł. za jeden ząb

3 000 4 500 6 000 7 500 9 000 15 000 24 000 30 000

Zwrot kosztów leczenia usprawniającego - kOSZty REhABIlItACJI:
terapia medyczna zalecona przez lekarza, mająca na celu przywrócenie 
 możliwie najpełniejszej sprawności psychofizycznej układu kostno-mięśniowo- 
-nerwowego oraz wyeliminowanie zaburzeń i negatywnych reakcji psychicznych.

3 000 4 500 6 000 7 500 9 000 15 000 24 000 30 000

Pobyt w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku od 1. dnia pobytu 80 zł / dzień pobytu w szpitalu
Pobyt w szpitalu wskutek choroby od 3. dnia pobytu, 80 zł / dzień pobytu w szpitalu
Śmierć jednego lub obojga rodziców lub opiekunów prawnych  
Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000

Świadczenie z tytułu poważnego zachorowania w tym: 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Świadczenie z tytułu operacji chirurgicznych wskutek nieszczęśliwego 
wypadku i choroby w tym wycięcie migdałków 50% SU 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku choroby nowotworowej złośliwej 5 000 7 500 10 000 12 500 15 000 25 000 40 000 50 000

Zadośćuczynienie za ból doznany wskutek nieszczęśliwego wypadku 100 100 100 100 100 100 100 100

koszty zakwaterowania rodzica w związku z hospitalizacją dziecka  
wskutek NNW lub choroby 100 zł / dzień pobytu w szpitalu, nie więcej niż 1 000 zł

koszty uszkodzenia okularów korekcyjnych, aparatów słuchowych  
lub ortodontycznych 300 300 300 300 300 300 300 300

Assistance szkolny obejmujący zakresem assistance medyczny,  
cyberbezpieczeństwo w sieci oraz pomoc psychologiczno-prawną  
związaną ze znieważeniem lub zniesławieniem Ubezpieczonego  
na portalach społecznościowych

Assistance medyczny – w zakres którego wchodzą 
usługi w zakresie m.in. wizyta lekarza, pielęgniarki, 
dostawa leków, dostawa artykułów spożywczych, 
higienicznych i pierwszej potrzeby 
Cyberbezpieczeństwo – w zakres którego wcho-
dzi m.in. pomoc w zakresie usług zwiększenia 
bezpieczeństwa na portalach społecznościowych 
i w przypadku włamania na konto na portalu spo-
łecznościowym.
Pomoc psychologiczno-prawna – w zakres którego 
wchodzą konsultacje psychologiczne i wsparcie praw-
ne oraz pomoc m.in. w formułowaniu pism w przypad-
ku znieważenia lub zniesławienia w sieci, cyberbullin-
gu i cybermobbingu, agresywnego i obraźliwego 
działania w sieci, rozpowszechniania nieprawdziwych 
informacji, deepfake’u, szantażu.

Limit na każdą usługę 500 zł z wyjątkiem transpor-
tu medycznego – limit 800 zł oraz pomocy psycho-
loga – limit 700 zł, infolinia medyczna bez limitu

Limit 4 interwencji w okresie ubezpieczenia  
w stosunku do wszystkich zdarzeń, za jakie udzie-
lamy pomocy.

Limit do 2 zdarzeń w okresie ubezpieczenia,  
w ramach 1 zdarzenia – 2 konsultacje wsparcia psy-
chologicznego i nielimitowane wsparcie prawne.

Wyczynowe uprawianie spotru na zajęciach szkolnych i pozaszkolnych,  
m.in. Judo, karate, taekwondo, zapasy, aikido, tai chi, jujitsu, kung fu, football  
amerykański, jazda konna, piłka nożna, koszykówka, lekkoatletyka itd. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

SkłADkA ROCZNA (zł)        przedszkole / szkoła 26/32 34/43 43/54 52/65 61/76 96/120 149/187 185/231

Odpowiedzialność Cywilna z tytyłu wykonywania zawodu nauczyciela
2 zł lub 4 zł. /SU 100.000

10 zł./SU 200.000



  
!!! Rodzeństwo -50% zniżki (drugie i kolejne dziecko w rodzinie) niezależnie 

do jakiej placówki oświatowej dzieci uczęszczają !!! 
  
 
 
  
Linki dla Szkoły: 
 
231 zł. Na 100000: https://sprzedaz.wiener.pl/ubezpieczenieosw.../g/61022/step1 
187 zł. Na 80000: https://sprzedaz.wiener.pl/ubezpieczenieosw.../g/61023/step1 
120 zł. Na 50000: https://sprzedaz.wiener.pl/ubezpieczenieosw.../g/61024/step1 
76 zł. Na 30000: https://sprzedaz.wiener.pl/ubezpieczenieosw.../g/61025/step1 
65 zł. Na 25000: https://sprzedaz.wiener.pl/ubezpieczenieosw.../g/61026/step1 
54 zł. Na 20000: https://sprzedaz.wiener.pl/ubezpieczenieosw.../g/61027/step1 
43 zł. Na 15000: https://sprzedaz.wiener.pl/ubezpieczenieosw.../g/61028/step1 
32 zł. Na 10000: https://sprzedaz.wiener.pl/ubezpieczenieosw.../g/61029/step1 
 
Linki dla Przedszkoli 
 
185 zł. Na 100000: https://sprzedaz.wiener.pl/ubezpieczenieosw.../g/61014/step1 
149 zł. Na 80000: https://sprzedaz.wiener.pl/ubezpieczenieosw.../g/61015/step1 
96 zł. Na 50000: https://sprzedaz.wiener.pl/ubezpieczenieosw.../g/61016/step1 
61 zł. Na 30000: https://sprzedaz.wiener.pl/ubezpieczenieosw.../g/61017/step1 
52 zł. Na 25000: https://sprzedaz.wiener.pl/ubezpieczenieosw.../g/61018/step1 
43 zł. Na 20000: https://sprzedaz.wiener.pl/ubezpieczenieosw.../g/61019/step1 
34 zł. Na 15000: https://sprzedaz.wiener.pl/ubezpieczenieosw.../g/61020/step1 
26 zł. Na 10000: https://sprzedaz.wiener.pl/ubezpieczenieosw.../g/61021/step1 
  
 
W razie pytań jestem do dyspozycji. 
 
 
--  
Joanna Gotowska tel. 608 607 198 

Daniel Gotowski tel. 662 730 269  
  
Biuro Ubezpieczeń MORENO 

Nowy adres biura 

11-001 Dywity 

ul. Spółdzielcza 2k/2 
  
 


