
Ubezpieczenie NNW „Oświata” – zakres zmian 

w produkcie

Rok szkolny 2018/2019



Zmiany w ofercie 2018 vs 2017
zakres podstawowy

Świadczenia Oferta 2017/2018 Oferta 2018/2019

NNW – świadczenia podstawowe: Suma ubezpieczenia / suma gwarancyjna / 
limit/Świadczenia

Suma ubezpieczenia / suma gwarancyjna / 
limit/Świadczenia

1 Świadczenie z tytułu uszczerbku na 

zdrowiu 

1% sumy ubezpieczenia za 1% uszczerbku, nie 
więcej niż 100% sumy ubezpieczenia

1% sumy ubezpieczenia za 1% uszczerbku, nie 

więcej niż 100% sumy ubezpieczenia

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje 

nieszczęśliwy wypadek spowodowany aktem 

terroru
2 Świadczenie z tytułu śmierci 

ubezpieczonego zaistniałej w wyniku NW 

100% sumy ubezpieczenia

100% sumy ubezpieczenia gdy śmierć nastąpiła 

na terenie placówki oświatowej (dodatkowo)

100% sumy ubezpieczenia

100% sumy ubezpieczenia gdy śmierć nastąpiła 

na terenie placówki oświatowej (dodatkowo)

50% sumy ubezpieczenia (NW nastąpił wskutek 

aktów terroru)
3 Zwrot udokumentowanych kosztów 

nabycia środków pomocniczych 

do wysokości 20% sumy ubezpieczenia do wysokości 20% sumy ubezpieczenia

4 Zasiłek z tytułu niezdolności do nauki lub 
pracy spowodowanej NW 

2% sumy ubezpieczenia, wypłacany 

jednorazowo, jeżeli okres niezdolności do nauki 
lub pracy przekroczył 31 dni

2% sumy ubezpieczenia, wypłacany 

jednorazowo, jeżeli okres niezdolności do nauki 
lub pracy przekroczył 31 dni

5 Świadczenie z tytułu korepetycji 100 zł za 7 dni szkolnych, max. za 35 dni 

szkolnych

100 zł za 7 dni szkolnych, max. za 35 dni 

szkolnych

Zmiana nazwy na:

świadczenie edukacyjne z tytułu niezdolności do 

nauki
6 Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę 5% należnego świadczenia z tytułu trwałego 

uszczerbku na zdrowiu wypłacane 

ubezpieczonemu, który na skutek 

nieszczęśliwego wypadku doznał trwałego 

uszczerbku na zdrowiu powyżej 50%

5% należnego świadczenia z tytułu trwałego 

uszczerbku na zdrowiu wypłacane 

ubezpieczonemu, który na skutek 

nieszczęśliwego wypadku doznał trwałego 

uszczerbku na zdrowiu powyżej 50%

7 Jednorazowe świadczenie ryczałtowe z 

tytułu pogryzienia przez zwierzęta lub 
ukąszenia przez owady 

200 zł, jeżeli ubezpieczony przebywał w 

związku z tym zdarzeniem co najmniej 48 
godzin w szpitalu

200 zł, jeżeli ubezpieczony przebywał w 

związku z tym zdarzeniem co najmniej 48 
godzin w szpitalu
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Zmiany w ofercie 2018 vs 2017
zakres dodatkowy

Klauzula nr 2: 
Świadczenie szpitalne 

do wyboru:

- 20 zł za 1 dzień pobytu w szpitalu w 

związku z NNW

- 40 zł za 1 dzień pobytu w szpitalu w 

związku z NNW

łącznie nie więcej niż 90 dni, (limit 1800 zł 

lub 3600 zł)

Świadczenie wypłacane od 3. dnia pobytu 

w szpitalu

do wyboru:

- 20 zł za 1 dzień pobytu w szpitalu w 

związku z NNW lub chorobą

- 40 zł za 1 dzień pobytu w szpitalu w 

związku z NNW lub chorobą

łącznie nie więcej niż 90 dni, (limit 1800 zł lub 

3600 zł)

Świadczenie jest wypłacane:

od 3. dnia pobytu w szpitalu (NW)

od 5. dnia pobytu w szpitalu (choroba)
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Zakres zmian w 

OWU 

Główne zmiany w OWU:

 Uatrakcyjnienie oferty pod względem zakresu ochrony 

ubezpieczeniowej i dostosowanie jej do obowiązujących realiów 

rynkowych

 Zakres podstawowy – nowe ryzyka:

 rozszerzenie zakresu o śmierć i uszczerbek na zdrowiu

jeżeli NW nastąpiło wskutek aktów terroru, na terytorium UE,

 rozszerzenie zakresu o sporty uprawiane w ramach szkół i

klas sportowych oraz sporty walki i sporty obronne

uprawiane w ramach zajęć organizowanych przez szkołę.

Ubezpieczenie „Oświata” zmiany w OWU



Zakres zmian w 

OWU 

Główne zmiany w OWU:

 Klauzula nr 2 (świadczenie szpitalne) – rozszerzenie zakresu

ochrony o hospitalizację w związku z chorobą (od 5 dnia pobytu w

szpitalu) – dotychczasowa ochrona wyłącznie z tytułu NNW

 Klauzula nr 6 (Poważne zachorowanie) – ograniczenie

odpowiedzialności za operacje chirurgiczne – wprowadzono

ograniczenie dotyczące minimalnego okresu pobytu w szpitalu (co

najmniej 2 dni)

Ubezpieczenie „Oświata” zmiany w OWU



Dziękujemy za uwagę.

Misją Gothaer jest spełnianie potrzeb Klientów i zapewnienie im poczucia 

bezpieczeństwa poprzez stałe podnoszenie jakości usług i przejrzystość działania.


