
Zakres ubezpieczenia NNW szkolnego: 
 

 Wyczynowe uprawianie sportów –aktywnośd sportowa Ubezpieczonego 

podejmowana przez niego podczas zajęd szkolnych lub pozaszkolnych oraz w życiu 
prywatnym lub w ramach przynależności do klubów sportowych, związków i organizacji 
sportowych lub stowarzyszeo.  

 
- W zakresie m.in. sporty walki, piłka nożna, siatkówka, koszykówka, lekkoatletyka, 
jazda konna, pływanie, akrobatyka, żeglarstwo, surfing, kolarstwo, itd.  
 
- Największa liczba sportów w zakresie ochrony ubezpieczeniowej spośród wszystkich 
ubezpieczeo szkolnych na rynku.  
 
- Ochroną objęte są również zawody sportowe w kraju i za granicą.  

 

 Śmierd wskutek wypadku komunikacyjnego – szeroka definicja wypadku 

komunikacyjnego. Obejmuje nieszczęśliwy wypadek w ruchu lądowym, powietrznym lub 
wodnym, któremu uległ Ubezpieczony jako: 
a) kierowca bądź pasażer quada, wyłącznie na drodze publicznej lub jako kierowca bądź 

pasażer: samochodu, motoroweru, skutera, autobusu, pojazdu szynowego, rowerzysta 
lub pieszy w rozumieniu prawa o ruchu drogowym; 

b) pasażer statku morskiego, promu morskiego lub pasażerskiego statku powietrznego. 
 
Pojęcia pojazd, rower, droga oraz kierowca rozumiane są zgodnie ze znaczeniem nadanym 
przez obowiązujące przepisy prawa o ruchu drogowym. 

 
- Suma ubezpieczenia 24 000 PLN .  

 

 Śmierd wskutek nieszczęśliwego wypadku, zawału serca lub udaru 
mózgu  

 
- Suma ubezpieczenia 15 000 PLN.  

 

 Uraz wskutek nieszczęśliwego wypadku  
 
- Suma ubezpieczenia 15 000 PLN.  
 
Zgodnie z OWU, powstałe wskutek nieszczęśliwego wypadku uszkodzenie danego organu, 
narządu albo układu. Generali nie używa definicji trwałego uszczerbku na zdrowiu (czyli 
uszczerbku nierokującego poprawy), tylko definicji urazu – warunkiem wypłaty świadczenia 
jest uszkodzenie ciała powstałe wskutek NW, które wymienione jest w Tabeli urazów 
powstałych wskutek nieszczęśliwego wypadku będącej Załącznikiem nr 1 do OWU.   
 
- W zakresie m.in. rany skóry, oparzenia (powyżej I stopnia), odmrożenia, złamania, 
zwichnięcia, skręcenia, wstrząśnienie mózgu, uszkodzenie lub utrata zębów stałych, 
uszkodzenia narządu słuchu  i wzroku, itd. – łącznie 394 uszkodzenia ciała podlegające 
ochronie zgodnie z Tabelą urazów.  



 
- 150 PLN za 1% doznanego uszkodzenia ciała w najwyższym wariancie ubezpieczenia.  

 

 Pobyt w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku  
 
-  wypłata 30zł za dzieo  
 
Płatny w przypadku pobytu  w szpitalu przez przynajmniej 1 dzieo. Przykład: dziecko przyjęte 
na SOR o 23:05, wypis następuje o 1:15 – zgodnie z OWU przysługuje wypłata za 1 dzieo 
pobytu w szpitalu.  
 Łączna liczba dni pobytów w szpitalu wskutek NW, za które Generali wypłaci świadczenie 
wynosi 180 dni.  
 

 Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek choroby  
 
- wypłata 200zł -5 dni  
 
Jednorazowa wypłata świadczenia w przypadku pobytu trwającego minimum 5 dni.   
 
- Dotyczy chorób zdiagnozowanych w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej, np. 
zakażenia rotawirusem, anginy, zapalenia płuc, zapalenia oskrzeli, ospy, ostrego zapalenia 
wyrostka robaczkowego itp.  
          

COVID-19 - płatne od 2-go dnia pobytu w szpitalu; 

COVID-19 (pobyt na OIOM) - dodatkowe świadczenie 200zł; 

 

 Zwrot kosztów naprawy, wypożyczenia lub zakupu środków 
pomocniczych – Następstwa nieszczęśliwego wypadku – w zależności od 

wybranego wariantu ubezpieczenia zwrot 1 500 PLN za naprawę, wypożyczenie lub zakup 
elementów wspomagających proces leczniczy: gorsety, protezy, kule, stabilizatory, temblaki, 
aparaty ortopedyczne, aparaty słuchowe oraz wózki inwalidzkie.  

 
-  Zwrot kosztów następuje na podstawie zalecenia lekarskiego lub skierowania oraz faktur 
lub rachunków imiennych wystawionych na Ubezpieczonego, do 24 miesięcy od daty 
nieszczęśliwego wypadku.  

 

 Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, w tym odbudowy zębów stałych –

Następstwa nieszczęśliwego wypadku – w zależności od wybranego wariantu 
ubezpieczenia zwrot 1 500 PLN za: 
- udzielenie pierwszej pomocy lekarskiej lub ambulatoryjnej po zdarzeniu,  
- pobyt w szpitalu (z wyłączeniem świadczeo ponadstandardowych), badania, zabiegi (w tym 
zabiegi rehabilitacyjne) i operacje (w tym niezbędne operacje plastyczne mające na celu 
usunięcie oszpecenia wynikłego z nieszczęśliwego wypadku),  
- nabycie niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza,  
- transport Ubezpieczonego z miejsca nieszczęśliwego wypadku do szpitala, ambulatorium 
lub lekarza, jeżeli stan zdrowia Ubezpieczonego uniemożliwia samodzielne dotarcie do 
szpitala lub ambulatorium; 
 



- Brak limitu kosztów na odbudowę stomatologiczną jednego zęba w przypadku uszkodzenia 
lub utraty zębów stałych – zwrot kosztów następuje do sumy ubezpieczenia określonej przez 
wybrany wariant.  

 
-  Zwrot kosztów następuje na podstawie zalecenia lekarskiego lub skierowania oraz faktur 
lub rachunków imiennych wystawionych na Ubezpieczonego, do 24 miesięcy od daty 
nieszczęśliwego wypadku.  

 

 Poważne zachorowanie Ubezpieczonego - jednorazowa wypłata świadczenia  

z tytułu zdiagnozowania u Ubezpieczonego jednej z wymienionych chorób:  
a) cukrzyca 
b) dystrofia mięśniowa  
c) guzy środczaszkowe  
d) inwazyjna choroba pneumokokowa (IChP)  
e) niewydolnośd nerek  
f) niewydolnośd wątroby  
g) nowotwór złośliwy z białaczkami i chłoniakami  
h) sepsa 
i) śpiączka 
j) zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.  
 
- Wypłata w wysokości 1 000 PL.  

 
 

 Śmierd rodzica Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku  
 

– Wypłata w wysokości 2 000 PLN.  
 

 Ugryzienie przez kleszcza – zwrot kosztów za:   

a) wizytę u lekarza – w celu usunięcia wkłutego kleszcza lub w celu konsultacji medycznej 
związanej z wystąpieniem rumienia wędrującego – do 500 PLN, 

b) badania laboratoryjne - zalecone przez lekarza w celu potwierdzenia lub wykluczenia 
zakażenia boreliozą – do 500 PLN, 

c) antybiotykoterapię – zaleconą przez lekarza w celu leczenia boreliozy spowodowanej 
ugryzieniem przez kleszcza – do 500 PLN.  

 
 

 Pomoc psychologiczna - - Jeżeli w następstwie traumatycznej sytuacji, mającej miejsce 

w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej, Ubezpieczony wymaga specjalistycznej 

pomocy psychologa lub psychiatry – do 600 zł 

 Zwrot kosztów wycieczki szkolnej - Jeżeli ubezpieczony wskutek nieszczęśliwego 

wypadku lub choroby nie uczestniczył w zaplanowanej wcześniej wycieczce szkolnej, Generali 
zwróci Ubezpieczonemu koszty, które poniósł Ubezpieczony na zakup tej wycieczki – do 500 
zł 

 
 
 


