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UBEZPIECZENIA 

1. Postanowienia dodatkowe do ubezpieczenia NNW uczniów 
Na podstawie § 1 ust. 5 OWU następstw nieszczęśliwego wypadku dzieci, młodzieży i personelu 
w placówkach oświatowych ..Bezpieczna Nauka” (OWU) wprowadza się niniejsze postanowienia 
dodatkowe. 

1. Śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku na terenie placówki 
oświatowej OWU § 4 ust. 2 pkt 1 otrzymuje nowe brzmienie: W przypadku śmierci 
Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku, w tym śmierci w następstwie 
nieszczęśliwego wypadku na terenie placówki oświatowej, TUZ TU W wypłaci 
Uprawnionemu świadczenie w wysokości określonej w dokumencie ubezpieczenia dla 
niniejszego świadczenia. 

2. Świadczenia: 
1) śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku, 
2) śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego, 
3) śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku na terenie 

placówki oświatowej, nie sumują się. 

3. Dzienne świadczenie szpitalne - pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub 
w następstwie choroby (w tym Covid) 
1) OWU § 4 ust. 8 pkt 2 i OWU § 4 ust. 9 pkt 2 otrzymuje nowe brzmienie: Świadczenie 

płatne od pierwszego dnia pobytu w szpitalu, który miał miejsce w okresie trwania 
ochrony ubezpieczeniowej, pod warunkiem pobytu w szpitalu trwającego minimum 
24 hr tj. gdy przyjęcie do szpitala następuje określonego dnia, a wypis ze szpitala 
dnia następnego, maksymalnie przez okres 100 dni. 

2) OWU § 4 ust. 9 pkt 3 otrzymuje nowe brzmienie: Świadczenie jest wypłacane w 
związku z pobytem w szpitalu związanym z chorobą, która została zdiagnozowana w 
trakcie trwania umowy ubezpieczenia. 

3) OWU § 4 ust. 9 pkt 6, 7 nie ma zastosowania. 
4) Świadczenie płatne jest w wysokości zgodnie z wybranym wariantem ubezpieczenia. 

4. Zwrot kosztów zakupu, wypożyczenia, naprawy przedmiotów ortopedycznych i środków 
pomocniczych OWU § 4 ust. 4 pkt 1 otrzymuje nowe brzmienie: TUZ TU W zwróci 
Ubezpieczonemu koszty poniesione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zakup, 
wypożyczenie, naprawę przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych w 
wysokości do 100% sumy ubezpieczenia określonej w dokumencie ubezpieczenia dla 
niniejszego świadczenia, z zastrzeżeniem, że limit odpowiedzialności dla okularów 
korekcyjnych lub aparatu słuchowego uszkodzonych wyłącznie na terenie placówki 
oświatowej - wynosi do 300 zł. 

5. Zwrot kosztów leczenia stomatologicznego w następstwie nieszczęśliwego wypadku 
TUZ TUW zwróci Ubezpieczonemu udokumentowane, poniesione na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej koszty leczenia stomatologicznego do wysokości określonej w 
dokumencie ubezpieczenia. 
Zwrot przysługuje pod warunkiem spełnienia łącznie następujących warunków: 
a) dostarczenia dokumentacji medycznej potwierdzającej uszkodzenie lub utratę zęba 

stałego w następstwie nieszczęśliwego wypadku, 
b) koszty zostały poniesione w ciągu 6 miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku. 

6. „Świadczenie bólowe" - leczenie uciążliwe w następstwie nieszczęśliwego wypadku, o ile 
nie orzeczono trwałego uszczerbku na zdrowiu lub uszczerbek na zdrowiu wynosi 0% 
1) OWU § 4 ust. 5 pkt 2b otrzymuje nowe brzmienie: Leczenie powypadkowe wymagało 

interwencji lekarskiej w placówce medycznej i zaistniała konieczność odbycia co 
najmniej jednej wizyty kontrolnej u lekarza w trakcie trwania leczenia. 

2) Świadczenie jest wypłacane na podstawie dostarczonej dokumentacji medycznej, bez 
konieczności pobytu w szpitalu. 

3) Świadczenie płatne wyłącznie 1 raz w trakcie trwania umowy ubezpieczenia. 

7. Zatrucie pokarmowe 
OWU § 4 ust. 14 pkt 2 otrzymuje nowe brzmienie: Świadczenie wypłacone zostanie, jeżeli 
zatrucie pokarmowe nastąpiło w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej i nie 
spowodowało trwałego uszczerbku na zdrowiu, a Ubezpieczony był hospitalizowany co 
najmniej 3 dni. 

8. Jednorazowe świadczenie z tytułu zdiagnozowania poważnego zachorowania 
1) TUZ TUW wypłaci jednorazowe świadczenie z tytułu zdiagnozowania poważnego 

zachorowania, tj. choroby, która została zdiagnozowana u Ubezpieczonego po raz 
pierwszy w trakcie trwania umowy ubezpieczenia. 

2) Przez poważne zachorowanie rozumie się następujące choroby: 
a) cukrzyca - choroba metaboliczna o wieloczynnikowej etiologii, charakteryzująca 

 



się przewlekłą hiperglikemią, która rozwija się w wyniku defektu wydzielania 
lub działania insuliny bądź też obu tych zaburzeń,. 

b) dystrofia mięśniowa - choroba mięśni o charakterze zwyrodnieniowym 
powodująca postępujący zanik mięśni, prowadząca do trwałych zaburzeń ich 
funkcji - w rozumieniu niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia - 
stwierdzona przez lekarza specjalistę neurologa na podstawie standardów 
medycznych obowiązujących w chwili jej rozpoznawania oraz wyników biopsji 
mięśnia i elektromiografii (EMG), w stadium powodującym trwałą utratę 
możliwości samodzielnej egzystencji, 

c) guzy śródczaszkowe - niezłośliwe guzy śródczaszkowe będące przyczyną stałych 
ubytków neurologicznych; z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są: torbiele, 
ziarniaki, malformacje śródczaszkowe, guzy przysadki, 

d) inwazyjna choroba pneumokokowa - inwazyjna choroba pneumokokowa (iChPj - 
pierwotne zakażenie wywołane przez pneumokoki, o dużym nasileniu objawów 
chorobowych, występujące u dzieci, przebiegające pod postacią chorób o 
charakterze miejscowym lub uogólnionym, zakresem ubezpieczenia objęte są 
przypadki ciężkich zakażeń inwazyjnych: zapalenie opon mózgowo- rdzeniowych, 
kości i szpiku, stawów, wsierdzia, osierdzia, otrzewnej, ucha środkowego, sepsa 
pneumokokowa lub ciężkie przypadki zakażeń inwazyjnych pozostawiające 
trwałe następstwa pod postacią utraty słuchu, zaburzeń procesu uczenia się, 
opóźnień w nauce mowy, porażeń lub innych ubytków neurologicznych; z ochrony 
ubezpieczeniowej wyłączone są: zakażenia pneumokokowe 
0 przebiegu lekkim, niepowikłane lub niepozostawiające trwałych następstw 
oraz pourazowe wtórne zakażenia pneumokokowe; rozpoznanie iChP oraz jej 
trwałych następstw winno być jednoznacznie potwierdzone wynikami badań, w 
tym bakteriologicznych, i zawarte w dokumentacji medycznej wydanej przez 
ośrodek służby zdrowia prowadzący leczenie, 

e) niewydolność nerek - nieodwracalna utrata funkcjonalności obu nerek 
niezależnie od przyczyny, wywołująca konieczność regularnej dializy lub 
hemodializy nerek u Ubezpieczonego lub prowadząca do przeszczepu organu, 

f) niewydolność wątroby - kra ńcowa przewlekła niewydolność wątroby ze stałą 
żółtaczką, encefa lopatią 
1 wodobrzuszem; rozpoznanie niewydolności wątroby wymaga potwierdzenia 
dokumentacją medyczną, za stan przewlekły uważa się co najmniej 6-miesięczny 
okres trwania choroby będącej przyczyną krańcowej niewydolności wątroby, 
liczony od dnia jej zdiagnozowania, 

g) nowotwór złośliwy - guz o charakterze złośliwym charakteryzujący się 
niekontrolowanym wzrostem i rozprzestrzenianiem komórek nowotworowych, 
powodujący naciekanie, niszczenie prawidłowych tkanek lub od ległe przerzuty; 
do nowotworów złośliwych zalicza się także: białaczki, chłoniaki złośliwe i 
ziarnicę złośliwą (chorobę Hodgkina), poważna choroba musi być zdiagnozowana 
przez lekarza specjalistę w zakresie onkologii, potwierdzona wynikiem badania 
histopatologicznego; z ochrony 

ubezpieczeniowej wyłączone są: wszelkie nowotwory współistniejące z infekcją 
HlV, nowotwór in situ, dysplazja, zmiany przednowotworowe, 

h) oponiak - łagodny nowotwór mózgu, rozpoznany w badaniu histopatologicznym, 
nie będący torbielą, malformacją naczyniową, guzem przysadki, guzem rdzenia 
kręgowego ziarniakiem lub inną zmianą w ośrodkowym układzie nerwowym, 

i) sepsa (posocznica) - uogólniona reakcja zapalna, powstająca w przebiegu 
zakażenia meningokokowego lub pneumokokowego, powikłana niewydolnością 
wielonarządową; przez niewydolność wielonarządową rozumie się stan, w 
którym dochodzi do nieprawidłowego działania dwóch lub więcej narządów lub 
układów, do których zalicza się ośrodkowy układ nerwowy, układ krążenia, 
układ oddechowy, układ krwiotwórczy, nerki, wątrobę, 

j) śpiączka - stan bez przytomności objawiający się całkowitym brakiem reakcji na 
wszelkie bodźce zewnętrzne utrzymujący się nieprzerwanie powyżej 96 godzin 
pomimo zastosowania aparatury podtrzymującej funkcje życiowe i stan 
doprowadzający do trwałego istotnego ubytku neurologicznego; ochroną nie są 
objęte stany wywołane przez nadużycie środków chemicznych oraz stan śpiączki 
wywołany lub przedłużany w celu terapeutycznym - śpiączka farmakologiczna, 

k) zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych - choroba rozpoznana przez lekarza, 
wywoływana przez wirusy i bakterie, powodująca stan zapalny, potwierdzony 
wynikami badań medycznych, zakwalifikowana zgodnie z Międzynarodową 
Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 jako kod: 
G0O-G05, 

l) stwardnienie rozsiane - przewlekła, postępująca choroba centralnego układu 
nerwowego, charakteryzująca się powstawaniem rozsianych ognisk 
demielinizacji w mózgu i rdzeniu przedłużonym oraz występowaniem trwałych 
ubytków neurologicznych; rozpoznanie musi być postawione przez specjalistę 
neurologa na podstawie obowiązujących kryteriów klinicznych i potwierdzone 
stwierdzeniem, co najmniej 4 ognisk demielinizacyjnych w badaniu metodą 
magnetycznego rezonansu jądrowego; warunkiem uznania zasadności 
roszczenia jest stwierdzenie trwałych ubytków neurologicznych utrzymujących 
się przez co najmniej 6 miesięcy. 

9. Śmierć Rodzica/Opiekuna prawnego Dziecka w przypadku śmierci w następstwie 
nieszczęśliwego wypadku 



 
1) OWU § 4 ust. 2 dodaje się: Śmierć Rodzica/Opiekuna prawnego Dziecka w przypadku 
śmierci 

w następstwie nieszczęśliwego wypadku. 
2) OWU § 4 ust. 3 nie ma zastosowania. 

10. Jednorazowe świadczenie z tytułu operacje w wyniku nieszczęśliwego wypadku 
1) TUZ TUW zwróci Ubezpieczonemu udokumentowane, poniesione na terytorium 
Rzeczypospolitej 

Polskiej koszty operacji do wysokości określonej w dokumencie ubezpieczenia. 
Przez operację rozumie się: 
a) operację chirurgiczną — inwazyjny zabieg medyczny przeprowadzony w szpitalu, 

przez lekarza uprawnionego do jego wykonania, w znieczuleniu ogólnym lub 
miejscowym, niezbędny z medycznego punktu widzenia — w celu wyleczenia lub 
zmniejszenia objawów nagłego lub poważanego zachorowania bądź też 
następstw nieszczęśliwego wypadku. Operacją nie jest zabieg przeprowadzany 
w celach diagnostycznych, niewymagający pobytu w szpitalu, nie wynikający ze 
wskazań medycznych, a także wszelkiego rodzaju iniekcje, punkcje, biopsje, 
nakłucia, dializy, wziernikowania, cewnikowania, kaniulacje, wenesekcje,



zgłębnikowanie, tamponady, 
b) operację plastyczną — operację mającą na celu usunięcie okaleczeń lub 

deformacji ciała Ubezpieczonego, powstałych w następstwie nieszczęśliwego 
wypadku, zalecona prze lekarza jako niezbędna część procesu leczenia. 

2) Świadczenie zostanie wypłacone, jeżeli w wyniku nieszczęśliwego wypadku, jaki 
miał miejsce w okresie ubezpieczenia, Ubezpieczony miał wykonaną operację, co 
do której istniały wskazania medyczne warunkujące konieczność jej wykonania. 

3) Warunkiem realizacji świadczenia jest wykonanie operacji w okresie udzielanej ochrony. 
4) Świadczenie jest wypłacane jeżeli pobyt w szpitalu w wyniku operacji trwał co najmniej 24 h. 

11. Zwrot kosztów wycieczki szkolnej 
1) TUZ TUW zwróci Ubezpieczonemu koszty wcześniej zaplanowanej wycieczki szkolnej, w 

której Ubezpieczony nie mógł uczestniczyć wskutek wystąpienia nieszczęśliwego 
wypadku objętego umową ubezpieczenia. 

2. Postanowienia dodatkowe do ubezpieczenia OC Dyrektora, osoby pełniącej obowiązki 
Dyrektora, nauczyciela, wychowawcy i pozostałego personelu placówki oświatowej 

 
Na podstawie § 2 ust. 1 OWU odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności 
gospodarczej lub posiadania mienia (OWU) wprowadza się niniejsze postanowienia 
dodatkowe. 

1. Przez pojęcia użyte w umowie ubezpieczenia należy rozumieć: 
1) placówka: 

a) żłobek w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, 
b) przedszkole, szkoła, placówka oświatowo-wychowawcza i inne placówki 

w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1391 r. o systemie oświaty, 
c) uczelnia w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo, o 

szkolnictwie wyższym i nauce; za placówkę oświatową nie uznaje, się w 
rozumieniu OWU klubu sportowego w rozumieniu ustawy z dnia 25 
czerwca 2010 r. o sporcie, 

2) wypadek ubezpieczeniowy - powstanie w okresie ubezpieczenia szkody, 
ilekroć w OWU lub umowie ubezpieczenia użyto pojęcia „zdarzenie" rozumie 
się przez to „wypadek ubezpieczeniowy", 

3) osoba bliska - małżonek, konkubent, konkubina, wstępny, zstępny, rodzeństwo, 
ojczym, macocha, pasierb, teść, teściowa, zięć, synowa, przysposobiony, 
przyspasabiający, opiekunowie prawni, 

4) szkoda osobowa - śmierć, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia, w tym także 
utracone korzyści, jakie osoba trzecia mogłaby osiągnąć gdyby nie wyrządzono jej 
szkody objętej ochroną ubezpieczeniową oraz zadośćuczynienie za krzywdę, 
użyte w OWU pojęcie „Szkodzie na osobie0 zastępuje się pojęciem „szkoda osobowa", 

5) szkoda rzeczowa - uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy, w tym także utracone 
korzyści, jakie osoba trzecia mogłaby osiągnąć gdyby nie wyrządzono jej szkody 
objętej ochroną ubezpieczeniową, użyte w OWU pojęcie „Szkoda w mieniu 0 
zastępuje się pojęciem „szkoda rzeczowa”, 

6) pracownik - osoba fizyczna zatrudniona przez Ubezpieczającego na podstawie 
umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o 
pracę albo na podstawie umowy cywilnoprawnej z wyłączeniem osoby fizycznej 
będącej przedsiębiorcą, z którym Ubezpieczający zawarł umowę 
cywilnoprawną. 

2. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego 
personelu placówki oświatowej za szkody w mieniu lub na osobie wynikłe z uchybień 
w wykonywaniu czynności zawodowych w związku: 
1) z pełnieniem przez Ubezpieczonego funkcji dyrektora placówki, zastępcy/ów 

dyrektora oraz osoby pełniące obowiązki dyrektora, 
2) z wykonywanym zawodem nauczyciela, wychowawcy i pozostałego personelu 

zatrudnionego w placówce oświatowej. 
3. Ochrona ubezpieczeniowa, o której mowa w ust. 2, obejmuje również 

odpowiedzialność cywilną za szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone przez 
personel ubezpieczonej placówki oświatowej w związku z pełnieniem funkcji 
opiekuna na imprezach, koloniach, wycieczkach, obozach, zielonych szkołach oraz 
odpowiedzialność materialną personelu placówki oświatowej wobec pracodawcy za 
szkody wyrządzone z winy nieumyślnej wskutek niewykonania lub nienależytego 
wykonania obowiązków pracowniczych, wynikających z przepisów Kodeksu pracy W 
przypadku, gdy zobowiązanym do naprawienia szkody jest placówka oświatowa 
zatrudniająca ubezpieczony personel placówki oświatowej, zakres 
odpowiedzialności TUZ TUW ogranicza się do wysokości roszczeń regresowych 
przysługujących pracodawcy wobec pracownika zgodnie z przepisami Kodeksu 
pracy. 

4. TUZ Ubezpieczenia udziela ochrony ubezpieczeniowej z tytułu szkód będących 
następstwem czynu niedozwolonego w granicach odpowiedzialności ustawowej 
(odpowiedzialność cywilna deliktowa). 

5. Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa. 
6. Odpowiedzialność TUZ Ubezpieczenia za szkody, ograniczona jest do wysokości sumy 

gwarancyjnej ustalonej w umowie ubezpieczenia. 
7. Nie ma zastosowania postanowienie § 3 lit. b OWU w zakresie objętym niniejszą 



ochroną ubezpieczeniową. 
8. W zakresie ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania zawodu nauczyciela TUZ 

Ubezpieczenia nie odpowiada za szkody wyrządzone przez osobę nieposiadającą 
uprawnień do wykonywania zawodu lub pozbawioną prawa do wykonania zawodu lub 
którą obowiązywał zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania 
określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności, w tym szczególności 
zakaz prowadzenia działalności lub wykonywania zawodu związanego z 
wychowaniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi. 

9. Suma ubezpieczenia ulega redukcji po wypłacie każdego odszkodowania. 
 
 

 

 

3. Postanowienia dodatkowe dotyczące odpowiedzialności cywilnej deliktowej 
uczniów (pow. 13 roku życia) z tytułu szkód rzeczowych lub osobowych 
wyrządzonych osobom trzecim w związku z odbywaniem przez nich praktyk 
zawodowych lub studenckich 

Na podstawie § 2 ust. 1 OWU odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności 
gospodarczej lub posiadania mienia (OWU) wprowadza się niniejsze postanowienia dodatkowe. 

1. Przez pojęcia użyte w umowie ubezpieczenia należy rozumieć: 
1) wypadek ubezpieczeniowy - powstanie w okresie ubezpieczenia szkody, 

ilekroć w OWU lub umowie ubezpieczenia użyto pojęcia „zdarzenie” rozumie się 
przez to „wypadek ubezpieczeniowy",, 

2) szkoda osobowa - śmierć, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia, w tym także 
utracone korzyści, jakie osoba trzecia mogłaby osiągnąć gdyby nie wyrządzono jej 
szkody objętej ochroną ubezpieczeniową oraz zadośćuczynienie za krzywdę, 
użyte w OWU pojęcie „Szkodzie na osobie” zastępuje się pojęciem „szkoda osobowa", 

3) szkoda rzeczowa - uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy, w tym także utracone 
korzyści, jakie osoba trzecia mogłaby osiągnąć gdyby nie wyrządzono jej szkody 
objętej ochroną ubezpieczeniową, użyte w OWU pojęcie „Szkoda w mieniu * 
zastępuje się pojęciem „szkoda rzeczowa". 

2. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna deliktowa Ubezpieczonego 
(powyżej 13 roku życia) z tytułu szkód rzeczowych lub osobowych wyrządzonych osobom 
trzecim w związku z odbywaniem przez Ubezpieczonego praktyk zawodowych, studenckich. 

3. Suma gwarancyjna wskazana w dokumencie ubezpieczenia stanowi górną granicę 
odpowiedzialności w odniesieniu do jednego i wszystkich wypadków ubezpieczeniowych w 
trakcie trwania umowy ubezpieczenia, łącznie dla szkód rzeczowych i osobowych. 

4. Suma gwarancyjna ulega redukcji po wypłacie każdego odszkodowania. 


