
Pełne informacje dotyczące umowy ubezpieczenia znajdują się w Ogólnych warunkach ubezpieczenia SCHOOL PROTECT Colonnade Insurance 
S.A. Oddział w Polsce z dnia 26 lutego 2021 r. (OWU). W przypadku negocjacji warunków ubezpieczenia zastosowanie mają postanowienia 
znajdujące się w ofercie lub polisie. 
 

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie? 

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. 
 

Co jest przedmiotem ubezpieczenia? 

W podstawowym zakresie ochrony: 

✓ śmierć na skutek nieszczęśliwego wypadku,  
✓ zaginięcie, 
✓ śmierć rodzica osoby ubezpieczonej na skutek nieszczęśliwego 

wypadku, 
✓ koszty wsparcia psychologicznego w przypadku śmierci rodzica 

osoby ubezpieczonej na skutek nieszczęśliwego wypadku albo 
śmierci osoby ubezpieczonej na skutek nieszczęśliwego wypadku, 

✓ koszty pogrzebu w Polsce, 
✓ śmierć osoby niebędącej ubezpieczającym, która zginęła próbując 

uratować życie osoby ubezpieczonej. 
 

W rozszerzonym zakresie ochrony: 

 

✓ całkowite trwałe inwalidztwo – uszkodzenia ciała powstałe  
w następstwie nieszczęśliwego wypadku określone w OWU, 

✓ częściowe trwałe inwalidztwo – uszkodzenia ciała powstałe  
w następstwie nieszczęśliwego wypadku wskazane w OWU, 

✓ koszty leczenia skutków nieszczęśliwego wypadku, 
✓ poparzenia w następstwie nieszczęśliwego wypadku,  
✓ pobyt w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku, 
✓ pobyt w szpitalu w następstwie choroby,  
✓ okaleczenie i oszpecenie twarzy,  
✓ koszty leczenia zębów uszkodzonych na skutek nieszczęśliwego 

wypadku, 
✓ porażenie/paraliż w następstwie nieszczęśliwego wypadku, 
✓ koszty przebudowy domu oraz modyfikacji pojazdu, 
✓ koszty wypożyczenia, zakupu lub naprawy środków ortopedycznych 

i pomocniczych, 
✓ koszty wycieczki szkolnej, 
✓ wsparcie na edukację dziecka, 
✓ koszty zakwaterowania rodzica w związku z hospitalizacją dziecka,  
✓ nieobecność w szkole w następstwie nieszczęśliwego wypadku, 
✓ uszkodzenia ciała powstałe w następstwie nieszczęśliwego wypadku 

wymagające interwencji lekarskiej oraz co najmniej jednej wizyty 
kontrolnej, nie skutkujące wypłatą świadczenia z tytułu całkowitego 
trwałego inwalidztwa albo częściowego trwałego inwalidztwa, albo 
poparzeń, 

✓ pogryzienie przez zwierzęta w tym owady, 
✓ ugryzienie przez kleszcza skutkujące boreliozą lub odkleszczowym 

zapaleniem opon mózgowych, 
✓ zawał serca i udar mózgu,  
✓ poważne zachorowanie określone w OWU. 

 

Odpowiedzialność ubezpieczyciela na podstawie umowy 
ubezpieczenia nie może przekroczyć limitu odpowiedzialności 
wskazanego w polisie dla poszczególnych ryzyk. Limit ten dotyczy 
jednej osoby i jednego zdarzenia i jest ustalany z ubezpieczającym. 
 
W przypadku grupowej umowy ubezpieczenia maksymalna łączna 
kwota, którą wypłaci ubezpieczyciel na rzecz wszystkich osób 
ubezpieczonych, które doznały uszkodzenia ciała w tym samym 
nieszczęśliwym wypadku lub serii nieszczęśliwych wypadków, 
spowodowanych przez to samo zdarzenie, przyczynę bądź okoliczność, 
wynosi równowartość 5 000 000 EUR w złotych polskich. 

    Czego nie obejmuje ubezpieczenie? 
 

 odpowiedzialności cywilnej rodzica za szkody wyrządzone przez 
dziecko, 

 odpowiedzialności cywilnej nauczyciela i pozostałych pracowników 
placówki oświatowej. 

 
 

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej? 

Niezależnie od wybranego zakresu, ubezpieczenie nie 
obejmuje: 

 zdarzeń powstałych w następstwie wojny, 

 przestępstwa lub próby popełnienia przestępstwa, celowego  
samookaleczenia, samobójstwa lub próby samobójczej, 

 zdarzeń zaistniałych w stanie po użyciu przez osobę ubezpieczoną 
alkoholu (którego poziom we krwi przekroczył dopuszczalny poziom 
określony przepisami polskimi dla kierowców pojazdów), leku bądź 
leków, jeśli nie zostały one przepisane przez lekarza lub jeśli leki 
przepisane przez lekarza zażywane były niezgodnie z zaleceniami, 

 choroby z zastrzeżeniem, że jeśli zdarzenie powodujące szkodę było 
spowodowane występowaniem choroby, ochronie podlegają jedynie 
obrażenia ciała bądź śmierć będąca bezpośrednim skutkiem tego 
zdarzenia, 

 omdlenia z zastrzeżeniem, że ochronie podlegają uszkodzenia ciała 
będące bezpośrednim skutkiem omdlenia rozumianego jako 
samoistnie ustępująca, krótkotrwała utrata przytomności i napięcia 
mięśniowego, która doprowadza do upadku i występuje na skutek 
niedotlenienia mózgu, 

 zaburzeń i chorób psychicznych, nerwic, depresji, chorób 
alkoholowych lub chorób będących ich skutkiem, AIDS/HIV lub 
chorób przenoszonych drogą płciową, 

 wszelkich uszkodzeń ciała bądź chorób istniejących przed okresem 
ubezpieczenia, 

 aktywnego uczestnictwa w sportach ekstremalnych. 
 
W przypadku kosztów leczenia ubezpieczenie nie obejmuje następstw:   

 chorób, 

 występujących naturalnie stanów chorobowych lub procesów 
zwyrodnieniowych, 

 czynnika cechującego się stopniowym działaniem. 
 

W przypadku świadczenia szpitalnego z tytułu nieszczęśliwego 
wypadku lub choroby ubezpieczenie nie obejmuje: 

 leczenia zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania, 
wymienionych w klasyfikacji ICD 10 w pozycjach F00 – F99, 

 badań, zabiegów i leczenia o charakterze wyłącznie kosmetycznym 
lub związanego z otyłością, impotencją, sztucznym zapłodnieniem, 

 ciąży i porodu, 

 pobytu w szpitalu trwającego krócej niż 2 dni, a w przypadku 
świadczenia szpitalnego z tytułu choroby krócej niż 3 dni; oraz 
rozpoczynającego się po upływie 180 dni od daty nieszczęśliwego 
wypadku lub zdiagnozowania choroby, 

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dla dzieci, młodzieży oraz 
pracowników w placówkach oświatowych  
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym 
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 pobytu we wszelkich szpitalach i oddziałach psychiatrycznych oraz 
ośrodkach opieki długotrwałej, domach opieki społecznej, centrach 
rekonwalescencji, centrach lub oddziałach rehabilitacji oraz 
detoksykacji. 
 

W zakresie okaleczenia i oszpecenia twarzy ubezpieczenie nie 
obejmuje następstw: 

 oszpeceń lub okaleczeń, których przyczyną jest zabieg chirurgii 
plastycznej niesłużący ratowaniu życia. 

 
W zakresie kosztów leczenia zębów uszkodzonych na skutek 
nieszczęśliwego wypadku ubezpieczenie nie obejmuje : 

 leczenia kanałowego, rutynowej bądź profilaktycznej opieki 
stomatologicznej. 

 
W zakresie kosztów przebudowy domu oraz modyfikacji pojazdu, 
ubezpieczenie nie obejmuje : 

 żadnych kosztów w takim zakresie, w jakim mogą być one uzyskane 
od ZUS lub KRUS. 

 
W zakresie kosztów wypożyczenia, zakupu lub naprawy środków 
ortopedycznych i pomocniczych ubezpieczenie nie obejmuje: 

 żadnych kosztów w takim zakresie, w jakim mogą być one uzyskane 
od ZUS, KRUS lub innego ubezpieczenia oraz nie zostały poniesione 
na terenie Polski. 

 

 W zakresie wsparcia na edukację dziecka w przypadku, gdy  
w ramach tego samego zdarzenia śmierć poniesie oboje rodziców, 
ubezpieczyciel wypłaci tylko jedno świadczenie w wysokości 
wskazanej w polisie. 

 
W zakresie kosztów zakwaterowania rodzica w związku z hospitalizacją 
dziecka, ubezpieczenie nie obejmuje: 

 kosztów zakwaterowania rodzica jeżeli pobyt w szpitalu był związany 
z leczeniem zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania, 
wymienionych w klasyfikacji ICD 10 w pozycjach F00 – F99, 

 kosztów zakwaterowania rodzica jeżeli pobyt w szpitalu był związany 
z badaniami, zabiegami i leczeniem o charakterze wyłącznie 
kosmetycznym lub związanym z otyłością, impotencją, sztucznym 
zapłodnieniem, a także ciążą i porodem, 

 kosztów zakwaterowania rodzica jeżeli pobyt w szpitalu rozpoczął się 
po upływie 180 dni od daty nieszczęśliwego wypadku albo 
zdiagnozowania choroby, 

 kosztów zakwaterowania rodzica w przypadku pobytu we wszelkich 
szpitalach i oddziałach psychiatrycznych oraz ośrodkach opieki 
długotrwałej, domach opieki społecznej, centrach rekonwalescencji, 
centrach lub oddziałach rehabilitacji oraz detoksykacji. 

 
W zakresie świadczenia z tytułu pogryzienia przez zwierzęta w tym 
owady, ubezpieczenie nie obejmuje skutków zdarzeń, które:  

 nie wymagały co najmniej 24 godzinnego pobytu w szpitalu. 
 
W zakresie poważnego zachorowania ubezpieczenie nie obejmuje: 

 choroby innej niż poważne zachorowanie, 

 poważnego zachorowania, którego pierwsze objawy pojawiły się 
przed okresem ubezpieczenia, 

 poważnego zachorowania wynikającego z choroby somatycznej lub 
psychicznej rozpoznanej przed okresem ubezpieczenia, 

 poważnego zachorowania wynikającego z wad wrodzonych, 

 poważnego zachorowania wynikającego z zabiegu chirurgicznego lub 
leczenia, 

 poważnego zachorowania będącego skutkiem uzależnienia od 
alkoholu lub narkotyków, 

 kolejnego poważnego zachorowania tej samej osoby ubezpieczonej. 
 

 

 

 
 



Gdzie obowiązuje ubezpieczenie 

✓ Ubezpieczenie obowiązuje na całym świecie. 
 

 

Co należy do obowiązków ubezpieczonego? 

• Poinformowanie ubezpieczyciela o szkodzie w ciągu 30 dni od daty zdarzenia powodującego powstanie szkody. 

• W razie zajścia wypadku – użycie dostępnych środków w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, a także 
zabezpieczenie możności dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę. 

              
 

Jak i kiedy należy opłacać składki? 

Jednorazowo lub ratalnie – w terminie uzgodnionym z ubezpieczycielem.   

 

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa? 

Ochrona rozpoczyna się od pierwszego dnia okresu ubezpieczenia wskazanego w polisie, jednak nie wcześniej niż od następnego dnia 
po opłaceniu składki, chyba że umówiono się inaczej.  
Ochrona kończy się: 

• z upływem ostatniego dnia okresu ubezpieczenia wskazanego w polisie, 

• z końcem okresu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, 

• po upływie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty w związku z brakiem płatności kolejnej raty składki, 

• z dniem rozwiązania umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym, 

• z dniem odstąpienia od umowy ubezpieczenia przez ubezpieczającego, 

• z dniem wystąpienia z umowy ubezpieczenia przez jedyną osobę, na której rachunek umowa jest zawarta. 

 

Jak rozwiązać umowę ubezpieczenia? 

Ubezpieczający ma możliwość rozwiązania umowy ubezpieczenia z 30 dniowym okresem wypowiedzenia. 

 


