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POSTANOWIENIA DODATKOWE 
OFERTA SZKOLNA NA SEZON 2022/2023 

 
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. Dzienne świadczenie szpitalne – pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku.  

1) OWU § 4 ust. 8 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 2 
dni maksymalnie do 120 dni (jeden pobyt lub wszystkie pobyty łącznie).  

2) Świadczenie płatne jest w wysokości zgodnie z wybranym wariantem ubezpieczenia.  
 
2. Dzienne świadczenie szpitalne – pobyt w szpitalu w następstwie choroby.  

1) OWU § 4 ust. 9 pkt 2 otrzymuje nowe brzmienie: Świadczenie płatne jest od pierwszego dnia pobytu w szpitalu, 
maksymalnie do 100 dni (jeden pobyt lub wszystkie pobyty łącznie), pod warunkiem, że pobyt w szpitalu trwał co 
najmniej 3 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.  
 
3.  Zwrot kosztów leków – jednorazowe świadczenie; TUZ TUW zwróci Ubezpieczonemu udokumentowane koszty poniesione na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zakup leków do wysokości 500 zł. Zwrot przysługuje, o ile zostaną spełnione łącznie 
następujące warunki:  

a) pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku, co najmniej 2 dni,  

b) leki zostały zaordynowane przez lekarza prowadzącego leczenie w szpitalu.  
 
4. Koszty zakupu, wypożyczenia, naprawy przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych  

1)  OWU § 4 ust. 9 dodaje się pkt 5) w brzmieniu: Zwrot udokumentowanych kosztów zakupu lub naprawy okularów 
korekcyjnych lub aparatu słuchowego następuje do wysokości 200 zł, pod warunkiem że nieszczęśliwy wypadek, 
w wyniku którego doszło do uszkodzenia okularów korekcyjnych lub aparatu słuchowego miał miejsce na terenie 
placówki oświatowej.  

 
5. Zwrot kosztów leczenia stomatologicznego w następstwie nieszczęśliwego wypadku (limit na 1 ząb wynosi 300 zł).  

TUZ TUW zwróci Ubezpieczonemu udokumentowane, poniesione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej koszty leczenia 
stomatologicznego do wysokości 1 000 zł .  
Zwrot przysługuje pod warunkiem spełnienia łącznie następujących warunków:  
a) koszty zostały poniesione na odbudowę uszkodzonego lub utraconego zęba stałego, o ile w związku z utratą lub 

uszkodzeniem zęba w następstwie nieszczęśliwego wypadku został orzeczony u Ubezpieczonego uszczerbek na 
zdrowiu, 

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

 
6. Świadczenie z tytułu zdiagnozowania u Ubezpieczonego bąblowicy, toksoplazmozy, wścieklizny -    

jednorazowe świadczenie w wysokości 5% sumy ubezpieczenia.  
TUZ TUW wypłaci jednorazowe świadczenie w wysokości 5% sumy ubezpieczenia za zdiagnozowaną w okresie ubezpieczenia 
następującą chorobę odzwierzęcą: bąblownicę, toksoplazmozę, wściekliznę.  

 
7. Pogryzienie przez psa, pokąsanie, użądlenie, o ile nie orzeczono trwałego uszczerbku na zdrowiu  

OWU § 4 ust. 12 pkt 3 nie ma zastosowania.  
 

8.  Leczenie uciążliwe w następstwie nieszczęśliwego wypadku, o ile nie orzeczono trwałego uszczerbku na zdrowiu, tzw. 
„świadczenie bólowe”.  

1) OWU § 4 ust. 5 pkt 2 b otrzymuje nowe brzmienie: Leczenie powypadkowe wymagało interwencji lekarskiej 
w placówce medycznej, a Ubezpieczony będzie przebywał na zwolnieniu lekarskim co najmniej 5 dni.  

2) OWU § 4 ust. 5 pkt 2 c nie ma zastosowania.  
 
9. Operacja po nieszczęśliwym wypadku (pobyt w szpitalu w wyniku operacji musi trwad co najmniej 3 dni) TUZ TUW wypłaci 

świadczenie w wysokości 1 000 zł za operację po nieszczęśliwym wypadku, o ile została ona zalecona przez lekarza jako 
niezbędny element procesu leczenia następstw nieszczęśliwego wypadku, mającego miejsce w okresie ubezpieczenia.  

 
10. Założenie dwóch szwów, 1% sumy ubezpieczenia (jednorazowe świadczenie)  

TUZ TUW wypłaci jednorazowe świadczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia w przypadku gdy w następstwie 
nieszczęśliwego wypadku u Ubezpieczonego powstała rana ciętej i szarpana, wymagająca zaopatrzenia chirurgicznego 
polegającego na założeniu szwów.  
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Potwierdzenia faktu wystąpienia rany ciętej, szarpanej dokonuje się na podstawie dokumentacji medycznej opisującej 
następstwa nieszczęśliwego wypadku.  
 

11. Jednorazowe świadczenie z tytułu zdiagnozowania poważnego zachorowania  
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.  
Przez poważne zachorowanie rozumie się następujące choroby: sepsa, anemia aplastyczna, choroba autoimmunologiczna, 
cukrzyca typu I, niewydolnośd nerek, niewydolnośd serca, nowotwór złośliwy, paraliż, poliomyelitis, stwardnienie rozsiane, 
utrata wzroku, utrata mowy, utrata słuchu, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.  

 
12.  Zatrucie pokarmowe  

1) OWU § 4 ust. 14 dodaje się: nagłe zatrucie gazami, porażenie prądem lub porażenie wskutek uderzenia pioruna.  
2) Świadczenie wypłacane jest w wysokości 5% sumy ubezpieczenia.  
3) Przez „porażenie prądem” rozumie się: reakcję fizjologiczną, zranienie lub odczucie, powstające w wyniku przepływu 

znacznego prądu elektrycznego przez ciało człowieka. Następuje w wyniku zetknięcia tkanek organizmu ze źródłem 
energii elektrycznej.  

 
13. Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych  

1. Zakres ubezpieczenia rozszerza się o świadczenie z tytułu zwrotu kosztów przekwalifikowania zawodowego (zwane 
dalej kosztami), poniesionych przez Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku, którego doznał 
w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej.  

2. W razie wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 1, odpowiedzialnośd TUZ TUW ograniczona jest do wysokości 
określonej w dokumencie ubezpieczenia.  

3. Kosztami przekwalifikowania zawodowego są poniesione przez Ubezpieczonego wydatki na przeszkolenie osób 
niepełnosprawnych w przypadku trwałej niezdolności do wykonywania dotychczasowej pracy zawodowej zgodnej 
z kwalifikacjami, w przypadku uzyskania przez Ubezpieczonego orzeczenia o celowości przekwalifikowania 
zawodowego wydanej przez lekarza orzecznika (ZUS, KRUS lub innego organu uprawnionego do orzekania 
w przedmiotowym zakresie).  

4. TUZ TUW nie ponosi odpowiedzialności w przypadkach określonych w OWU oraz w przypadku kosztów, jeżeli zostaną 
one poniesione po upływie 2 lat od daty zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową.  

5.  Wypłata świadczenia następuje do wysokości faktycznie poniesionych przez Ubezpieczonego kosztów na podstawie 
przedstawionych TUZ TUW oryginałów imiennych rachunków lub faktur.  

 
14. Śmierd rodzica/opiekuna prawnego Dziecka w przypadku śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku.  

1) OWU § 4 ust. 2 dodaje się: Śmierd rodzica/opiekuna prawnego Dziecka w przypadku śmierci w następstwie 
nieszczęśliwego wypadku.  

2) OWU § 4 ust. 3 nie ma zastosowania.  
 
15. Zwrot kosztów wycieczki szkolnej  

1) TUZ TUW zwróci Ubezpieczonemu koszty wcześniej zaplanowanej wycieczki szkolnej, w której Ubezpieczony nie mógł 
uczestniczyd wskutek wystąpienia nieszczęśliwego wypadku objętego umową ubezpieczenia.  

2) Przez wycieczkę szkolną rozumiane jest wyjazd organizowany przez placówkę oświatową, do której uczęszcza 
Ubezpieczony.  

3) TUZ TUW obejmuje ochroną ubezpieczeniową zwrot kosztów wycieczki szkolnej organizowanej w okresie 
ubezpieczenia, w której Ubezpieczony nie mógł uczestniczyd z powodu nieszczęśliwego wypadku zaistniałego 
w okresie ubezpieczenia.  

4) Świadczenie zostanie wypłacone po zweryfikowaniu zasadności roszczenia na podstawie dostarczonych do TUZ TUW:  

a) zaświadczenia z placówki oświatowej potwierdzającego poniesienie kosztów wycieczki szkolnej wraz 
z potwierdzeniem, że koszty te nie zostały zwrócone Ubezpieczonemu lub Rodzicowi Ubezpieczonego,  

b) dokumentacji medycznej potwierdzającej koniecznośd poddania się leczeniu (ambulatoryjnemu lub 
szpitalnemu) w związku z nieszczęśliwym wypadkiem w okresie, w którym planowana była wycieczka 
szkolna.  

5) TUZ TUW zwróci Ubezpieczonemu udokumentowane koszty, które poniósł na zakup wycieczki szkolnej, do wysokości 
określonej w dokumencie ubezpieczenia dla niniejszego świadczenia sumy ubezpieczenia.  

 
16. Oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku  

OWU § 4 ust. 15 pkt 2 otrzymuje nowe brzmienie: Świadczenie wypłacone zostanie, jeżlei oparzenie nie spowodowało trwałego 
uszczerbku na zdrowiu i nastąpiło na skutek nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce w okresie trwania ochrony 
ubezpieczeniowej, a Ubezpieczony uległ oparzeniu nie mniejszemu niż II stopieo.  

 
17. Wyczynowe uprawianie sportu  

1) Przez „wyczynowe uprawianie sportu” rozumie się zarówno sporty o charakterze wyczynowym, jak i o charakterze 
zawodowym, zgodnie z definicjami w OWU § 2 ust. 1 pkt 25 i 26.  

2) Za wyczynowe uprawianie sportu nie uważa się uprawiania przez Ubezpieczonego aktywności fizycznej, jeśli w dniu 
zawarcia umowy ubezpieczenia obejmującej go ochroną nie ukooczył on 10 lat lub aktywnośd fizyczna dotyczyła:  
a) uczestnictwa w treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub szkoleniowych 

w ramach szkolnych klubów sportowych,  
b) uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego , które mają miejsce w ramach obowiązującego planu 

lekcji (również w klasach sportowych), przedmiotowe nie dotyczy szkół sportowych,  
c) rekreacyjnego uprawiania sportu. 


