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PoLIsA NR 379409
Ubezpieczenie Następstw NieszczęśIiwych Wypadków oraz OC personelu p|acówkioŚwiatowej

U bezpieczen ie następstw n ieszczęśl iwych wypad ków

UBEZPIECZYCIEL SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A,
ul. Pzyokopowa 31, 01-208 Warszawa
Zanąd: J ijrgen Reima n n, Ag n ieszka Kiełbasińska
KRS:42793, NIP: 583-27-58-112, REGON 192566592
Kapitał zakładowy: 41.710,000 opłacony w całości

UBEZPIECZAJĄCY Szkoła Podstawowa nr 3
im.. Bronisława MaIinowskiego
w scinawie
uI. Króloyej Jadwigi 9
59-330 Scinawa

UBEZPIECZONY 468 osób (dzieci) - forma bezimienna

oKREs
UBEZPIECZENIA

2015-09-01 do 2016-08-31

ZAKRES i SUMA UBEZPIECZENIA

PEŁNY; obejmuje ochroną ubezpieczeniową następstwa nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w okresie
tnłlania umowy ubezpieczenia 24 godziny na dobę na terenie Swiata.

zakres świadczeń:

Podstawowy:

1. Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku, zawału serca lub udaru mózgu
Świadczenie z §ltułu trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęŚliwego wypadku,
Swiadczenie z §Ąułu złamań kości i skręceń stawów,
Swiadczenie z §rtułu opazeń i odmrożeń,
Świadczenie z §Ąułu pogryzienia pokąsania przez zwiezęta, ukąszenia przez owady

; pod warunkiem, gdy poszkodowany pzebywa w szpitalu powyzej 2 dób,
Swiadczenie z §Ąułu ran wymagających interwencji chirurgicznej,
Swiadczenie z ĘĄułu nagłego zatrucia gazami, substancjami produktami chemicznymi,
porazenia prądem lub piorunem,

B. Refundacja kosztów naprawy lub nabycia protez lub innych Środków pomocniczych,

9, Refundacja kosztów leczenia poniesionych na terenie RP,

10. Swiadczenie z Ęltułu vrystąpienia padaczki.
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Śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego, ,__._:l.

Ś*Jj.r".iJ , tytułu'śmierci rodzical opiekuna prawnego w wyniku NW,

Świadczenie z Ęltułu zdiagnozowania sepsy,

świadczenie z Ęltułu ;pi,i;Ói tończyny tun jej części spowodowana nowotworem złośliwym

u dziecka/ucznia,
śńJ;rńi" z tytułu zdiagnozowania nowotworu złośliwego,

Dzienne świadczenie i-Ńłu pooytu w szpitalu w wyniku nieszczęśIiwego wypadku,

Refundacja kosztów odbudowy zębów staĘch

śwrłoczrNlA poDsTAWoWE:
Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku, zawału serca

ń wysot<ości 100o/o sumy ubózpieczenia z §Ąułu trwałego

nieszczęśliwego wypadku,
2) świadczenie z Mułu trwałego uszczerbku na zdrowiu - zakres udzielanej ochronY oraz wYsokoŚĆ
-' 

porr.regOrnych świadczeń zgodnie z następującą tabelą:

1.
z,
3.
4.

5.
6.

1.
1)

lub udaru mózgu - świadczenie
uszczerbku na zdrowiu w wyniku

Rodzai uszkodzenia ciała
iwiadczenie jako o/o

sumv ubezDieczeniaNumer
norzadkowv 80

1) Całkowita utrata Konczyny gornej w uul ęultr uol Nu luu l qt l llv, ""

Całkowita utrata kończyny górnej w obrębie łokcia lub przedramienia 602)

Całkowita utrata ręki

GJkowita utrata palców II, Iil, IV, V ręki

50
ą
4)

7 - zakażdy palec
22

5)
a u biodrowego lub kości

udowei
756)

607)

B)

Całkowita utrata kończyny dolnej w obręble $awu Kolanowego, puuuuzld

lub stawów skokowych
Całkowita utrata stopy
I]i-..m.r,^r^ ^-l-A.., ctnnrl TT TTT T\/ V

40
4 - za każdy paleq

9) 15
10) 50
11)

Całtowita utrata wztqku ]^/ !!! j9Zą9! 100
12) 30
13)

Całkowita utrata słuchu w obu usz9ch

Całkowita utrata małżowinv usznej
/^lilznrrli}l t lfr2t' narcA

50
14) 15
15) ż0
16)

Całkowita utrata zębów staĘch

2 - zakażdy ząb,
20 - maksymalnie

z §ltułu utraĘ
zebów

17)

ż0
18) całkowlta utrafa sleuzlol ly

Całkowita utrata jednelrcB1__ 35
19) 75
20) 40
21) CałKoW[a utrata maclcy =--.-- ż0
ż2) LałKowlfa uLralld JcUl lll\o luu Jqul q

^^|,|.arrli}a 
l lł.rrf. m^r^^/ 100

23)
ffinajmniej dwóch kończyn

ooniżei 3 stopnia w skali Lovetteh 10024)
100

25) Śpiączka trwająca dłużej niż 30 dni

v
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3) świadczenie z §Ąułu złamań kości, zwichnięĆ i skręceń stawów - zakres udzielanej ochrony
oraz vuysokość poszczególnych świadczeń zgodnie z'nasĘpującą tabelą :

Numer
porządkowy Rodzaj uszkodzenia ciała

świadczenie jako o/o

sumy ubezpieczenia
z Sułu trwałego
uszczerbku na
zdrowiu w wyniku
nieszczęśIiwego
wypadku

1) lłamania kości sklepienia i podstawy czaszki 5,0
2) lłamania kości twazoęaszki 4,0
3) złamania łooatki, oboiczvka, mostka 4,5 - za kaźda kość

4) Złamania żebra, żeber

I,0 - za każde żebro,
10,0 - maks.

z §Ąułu złamania wielu
źeber

5)
6)

Złamania kości ramiennej
zwichniecie stawu barkoweqo

7,0
7,0

7) złamania w obrebie kości przedramienia (iednei lub obu) 4,0
B) zwichniecie w obrebie stawu łokcioweqo 5.0

9) Złamania w obrębie kości ręki z wyłączeniem kości palców
3,0

10) złamania w obrębie kości palców rękiII-v L.5 - za kazdv palec

11)
Zwichnięcia stawów w obrębie
oalców II-V

ż,0 - za każdy palec

Lż) złamania w obrebie kciuka 3.0
13) zwichnięcie kciuka 3,0
14) Niestabilne złamania miedn icy 10.0
15) stabilne złamania miednicv 4.5
16) zwichniecie stawu biodroweqo 10,0
77) złamania kości udowei 10.5
1B) złamania w obrebie kości podudzia (iednei lub obu) 7.0
19) złamania zepki 4.0
20) zwichniecie stawu ko|anoweqo 5,0
21) złamania w obrebie stopv z vwłaczeniem kości palców 4.o
22) złamania w obrebie oalucha ż,5
23) złamania w obrebie kości oalców stoov II-v 7,0 - za kazdy palec

24\ zwichniecie w stawach skokowvch 4,0

ż5) Złamania w obrębie kręgosłupa - doĘczy trzonów, łuków kręgów
h vwłaczeniem kości ooonowei) II.0 - za każdv krao

ż6) Złamania w obrębie kręgosłupa - doĘczy wyrostków
DoDrzecznvch. kolczvstvch kreoów ż,5 - za każdv kraq

ż7\ złamania kości oqonowei 3.5

28) Złamania zębów staĘch
0,5 - za każdy ząb,

max. 5olo

29) skrecenia stawu 1
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4) świadczenie z §Ąułu oparzeń i odmrożeń zakres udzielanej ochrony oraz wysokoŚĆ
poszczególnych świadczeń zgodnie z następującą tabelą:

świadczenie z ĘĄułu pogryzienia bądź pokąsania przez zwiezęta lub ukąszenia przez owady:
5olo sum} ubezpieczenia z ĘĄułu trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęŚliwego
wypadku - pod warunkiem, gdy poszkodowany pzebywa w szpitalu powyżej 2 dób,

świadczenie z §ltułu ran wymagających interwencji chirurgicznej w postaci zszycia lub założenia
plastra zastępczego: 1olo sumy ubezpieczenia z §Ąułu trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku
nieszczęśliwego wypadku,

świadczenia z §Ąułu nagłego zatrucie gazami, substancjami i/lub produktami chemicznymi,
porażenia prądem, piorunem, które to stany wymagały hospitalizaQi: 5olo sumy ubezpieczenia
z §rtułu tnłałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku,

refundacja kosztów naprawy lub nabycia protez i środków pomocniczych - refundacja kosztów
napraw lub nabycia protez poniesionych związku z nieszczęŚliwym wypadkiem do wysokoŚci
20olo sum} ubezpieczenia z §rtułu trwałego uszczerbku na zdrowiu w vuyniku nieszczęŚliwego
wypadku. Refundacja nie obejmuje kosztów proteĘki stomatologicznej oraz kosztów pokrfich
w ramach ubezpieczenia społecznego lub innych umów ubezpieczenia,

refundacja kosztów leczenia oraz kosztów rehabilitacji poniesionych na terenie Rzeczpospolitej
polskiej w związku z nieszczęśliwym wypadkiem - wypłacane na podstawie rachunków oraz
do wysokości kwoty odpowiadającej danemu wariantowi ubezpieczenia. KoszĘ, które podlegają
refu ndacji obejmują wyłączn ie :

. koszĘ leczenia ambulatoryjnego lub leczenia szpitalnego,

. koszty zakupu lekarstw i środków opatrunkowych przepisanych pnez lekarza,

. koszty transpońu medycznego wymaganego stanem zdrowia ubezpieczonego,

. koszw zdjęć rentgenowskich, badań USG i innych badań diagnosĘcznych niezbędnych
w procesie leczenia,

. honoraria lekarskie,

. koszty rehabilitacjizaleconej przezlekarza w związku z nieszczęŚliwym wypadkiem.

Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji następuje pod warunkiem, iż nie zostaĘ one pokfie
z ubezpieczenia społecznego lub innych umów ubezpieczenia.

Numer
porządkowy Rodzaj uszkodzenia ciała

świadczenie jako o/o

sumy ubezpieczenia
z Sułu trwałego
uszczerbku na
zdrowiu w wyniku
nieszczęśliwego
wvoadku

1) Ooarzenie II st. do lVo powierzchni ciała 1,0

2\ Oparzenie II st. powyżei 1% do 15% powierzchni ciała 4,0

3) Onarzenie II st. oowvżei 15olo do 30o/o oowiezchni ciała 7,0

4) Ooazenie II st. oovwżei 30o/o powiezchni ciała 20,0

5,) oparzenie III st. do 57o powiezchni ciała 4.0

6) Onarzenie III st. oowvżei 5olo do 10o/o oowiezchni ciała 10.0

7) Ooazenie III st. oowvżei 109o oowiezchni ciała 20,0

B) ooazenie dróo oddechowvch leczone w szpitalu 20,0
9) Odmrożenie II st, a|bo wższv - iedneqo palca ręki lub stopy 1.0

10)
Odmrożenie II st. albo Wższy - więcej niż jednego palca ręki lub palca
stoov, odmrożenie nosa lub ucha

4,0

5)

6)

7)

B)

9)
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10) Świadczenie z Ętułu ataku padaczki - jednorazowe Świadczenie w wysokoŚci 1olo sum}
ubezpieczenia z §ttułu trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

2. śwrnoczrNlA DoDATKoWE:

1) śmierć w wyniku wypadku komunikaryjnego - Świadczenie dodatkowe w wysokoŚci 500/o sum}
ubezpieczenia z §rtułu tnruałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęŚliwego wypadku.
Pzyjmuje się następująca definicję wypad ku komunikaryjnego:

wypadek komunikacyjny - nagłe, gwałtowne i nieoczekiwane zdarzenie wywołane przyczyną
zewnętzną, niezależną od woli Ubezpieczonego, zaistniałe w ruchu drogowym, któremu uległ
Ubezpieczony jako uczestnik wypadku drogowego lub katastrofy drogowej pasażer
lub kierujący pojazdem silnikowym.

2) śmierć rodzica/opiekuna prawnego w następstwie nieszczęśliwego wypadku - świadczenie
jednorazowe w wysokoŚci 10o/o sumy ubezpieczenia z §Ąułu trwałego uszczerbku na zdrowiu
w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

3) Świadczenie z §ltułu zdiagnozowania sepsy: jednorazowe świadczenie z §rtułu zdiagnozowania
u Ubezpieczonego sepsy (posocznicy) meningokokowej lub pneumokokowej w wysokości
1.000 PLN,

4) Świadczenie z §ltułu amputacji kończyny z powodu nowotworu złośliwego: jednorazowe
Świadczenie w przypadku amputacji kończyny lub części kończyny spowodowanej nowotworem
złoŚliwym u Ubezpieczonego, który nie przekroczył 25 roku życia, wwysokości 1.000 PLN.

5) świadczenie z §ttułu zdiagnozowania nowotworu złośliwego: Świadczenie jednorazowe
w wysokoŚci 1.000 PLN z §ltułu zdiagnozowania u Ubezpieczonego nowotworu złośliwego.

6) dzienne Świadczenie szpitalne do wysokości 20 PLN za każdy dzień, w którym Ubezpieczony
z powodu nieszczęŚliwego wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową poddany jest leczeniu
szpitalnemu, pod warunkiem, że niepzerwany pobyt w szpitalu trwa dłużej niz 2 dni. Za jeden
dzień pobytu w szpitalu rozumie się pobyt w szpitalu trwający co najmniej 24 godzinny.
Swiadczenie przysługuje makymalnie za 90 dni pobytu w szpitalu.

7) refundacja kosżów odbudowy zębów staĘch: koszty leczenia powstałe w wyniku nieszczęśliwego
wypadku koszty odbudowy zębów staĘch, poniesione na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
wypłacane na podstawie rachunków, makymalnie do wysokoŚci 5olo sumt ubezpieczenia z §ltułu
trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku.
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lnf ormacia doty c.ząc.a s kłada n i a i roz patrywa n i a rek l am a cj i :

1. Ubezpieczający, ubezpieczony, uposażony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia, będący osobą fizyczną (zwany
dalej 

"Klientem') 
może składać skargi, zażalenia i reklamacje, zawierające żastżeżenia dotyczące usług śWiadczonych

pzez S|GNAL lDUNA (zwane dalej łącznie ,,reklamacjami").
2. Reklamacje można zgłaszać w następujących miejscach i formie:

a) pisemnie za pośrednictwem poczty, kuriera lub posłańca na adres: S|GNAL |DUNA Polska TU S.A., ul.
Pzyokopowa 31, 01-208 Warszawa,

b) faksem na numer: 22 5Q 56 101,
c) pocztą elektroniczną: reklamacje@signal-iduna.pl,
d) telefonicznie, pod numerem 0 801 120 120 lub 22 50 56 506,
e) osobiście w siedzibie S|GNAL |DUNA (adres jak wyżej) lub Reg|onalnym Centrum Obsługi Ubezpieczeń

(dane kontaktowe Regionalnych Centrów Obsługi Ubezpieczeń S|GNAL |DUNA podane są na stronie
internetowej społki pod adresem: http://www.signal-iduna,pl/signaliduna/kontakt) i na bieżąco aktualizowane.

3. Reklamacja powinna zawierać podstawowe dane kontaktowe Klienta umożliwiające identyfikację i kontakt w celu
udzielenia odpowiedzi (imię i nazwisko, adres, numer umowy ubezpieczenia/polisy, któĘ reklamacja dotyczy lub
numer sprawy dotyczącej roszczenia, nadany wcześniĄ przez S|GNAL lDUNA), przedmiot i zakres reklamacji.

4. S|GNAL |DUNA rozpatruje reklamację i udziela na nią odpowiedzi niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od
dnia jej otzymania, chyba że mają miejsce szczególnie skomplikowarte okoliczności, uniemożliwiające rozpatrzenie
reklamacji i udzielenia odpowiedzi w tym terminie. W takiej sytuacji S|GNAL IDUNA poinformuje Klienta, który złożył
reklamację, o pzyczynach opóźnienia, okolicznościach, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz
określi pzewidywany termin rozpatzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może pżekroczyć 60 dni od
dnia otzymania reklamacji. W pzypadku niedotzymania powyższych terminów rozpatzenia reklamacji i udzielenia
odpowiedzi, reklamację uważa się za rozpatżonązgodnie z wolą Klienta.

5, Odpowiedź na reklamację jest udzielana w formie papierowej lub za pomocą innego tnłałego nośnika informacji, a na
wniosek Klienta - może być również dostarczona pocztą elektroniczną.


