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NAZWA PRODUKTU 

SCHOOL PROTECT UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DLA DZIECI, MŁODZIEŻY 

ORAZ PRACOWNIKÓW W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH  

 

ZIDENTYFIKOWANE POTRZEBY KLIENTA 

1. W związku z tym, iż w latach 2016/2017 oraz 2017/2018 odnotowano łącznie blisko 115 0001 wypadków  

w szkołach i placówkach oświatowych, zidentyfikowano potrzebę dostarczenia ochrony ubezpieczeniowej dla 

dzieci, młodzieży a także pracowników placówek oświatowych, związanej ze skutkami przedmiotowych 

wypadków.  

2. W związku z tym, iż istnieje szereg skutków spowodowanych wypadkami, produkt powinien zapewniać 

możliwość skorzystania z ochrony w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków w postaci:  

a. śmierci,   

b. wsparcia psychologicznego, 

c. kosztów pogrzebu, 

d. częściowego i całkowitego trwałego inwalidztwa, 

e. kosztów leczenia, 

f. poparzeń, 

g. pobytu w szpitalu, 

h. okaleczenia i oszpecenia twarzy, 

i. kosztów leczenia uszkodzonych zębów, 

j. porażenia/paraliżu, 

k. kosztów przebudowy domu/mieszkania, 

l. kosztów wypożyczenia, zakupu lub naprawy środków ortopedycznych i pomocniczych, 

m. pogryzienia przez zwierzęta w tym owady, 

n. ugryzienia przez kleszcza.  

3. Ponadto w związku ze zwiększającą się liczbą wystąpień poważnych zachorowań (w tym raka) 

zidentyfikowano potrzebę zapewniania ochrony w tym zakresie a także zapewnienie ochrony w zakresie 

poniesienia kosztów pobytu w szpitalu w związku z wystąpieniem choroby.  

4. Sumy ubezpieczenia dla przewidzianych skutków powinny być zróżnicowane w zależności od potrzeby 

ubezpieczeniowej, tak aby z jednej strony odpowiadały zdolności finansowania składki ubezpieczeniowej a  

z drugiej strony odzwierciedlały spodziewane koszty związane z leczeniem, dostosowaniem trybu życia, 

pogrzebem czy też stanowiły godziwe świadczenie w związku z wystąpieniem przewidzianych umową 

zdarzeń. Suma ubezpieczenia jest wskazywana przez ubezpieczającego spośród zakresów zaproponowanych 

przez ubezpieczyciela tak samo jak zakres poszczególnej umowy ubezpieczenia w zależności od potrzeb 

ubezpieczonych. 

                                                        
1 https://dane.gov.pl/pl/dataset/40,wypadki-w-szkoach-i-placowkach-oswiatowych 
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WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU ODPOWIADAJĄCE NA ZIDENTYFIKOWANE POTRZEBY UBEZPIECZONYCH 

Ochroną ubezpieczeniową mogą być objęte: 

1. W podstawowym zakresie: 

a. śmierć na skutek  nieszczęśliwego wypadku, 

b. zaginięcie, 

c. śmierć rodzica osoby ubezpieczonej na skutek nieszczęśliwego wypadku, 

d. koszty wsparcia psychologicznego w przypadku śmierci rodzica osoby ubezpieczonej na skutek 

nieszczęśliwego wypadku albo śmierci osoby ubezpieczonej na skutek nieszczęśliwego wypadku, 

e. koszty pogrzebu w Polsce, 

f. śmierć osoby niebędącej ubezpieczającym, która zginęła próbując uratować życie osoby ubezpieczonej. 

 

2. W opcjonalnym zakresie: 

a. całkowite trwałe inwalidztwo – uszkodzenia ciała powstałe w następstwie nieszczęśliwego wypadku 

określone w OWU, 

b. częściowe trwałe inwalidztwo – uszkodzenia ciała powstałe w następstwie nieszczęśliwego wypadku    

wskazane OWU, 

c. koszty leczenia skutków nieszczęśliwego wypadku, 

d. poparzenia w następstwie nieszczęśliwego wypadku,  

e. pobyt w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku, 

f. pobyt w szpitalu w następstwie choroby,  

g. okaleczenie i oszpecenie twarzy, 

h. koszty leczenia zębów uszkodzonych na skutek nieszczęśliwego wypadku, 

i. porażenie/paraliż w następstwie nieszczęśliwego wypadku, 

j. koszty przebudowy domu oraz modyfikacji pojazdu, 

k. koszty wypożyczenia, zakupu lub naprawy środków ortopedycznych i pomocniczych, 

l. koszty wycieczki szkolnej, 

m. wsparcie na edukację dziecka, 

n. koszty zakwaterowania rodzica w związku z hospitalizacją dziecka,  

o. nieobecność w szkole w następstwie nieszczęśliwego wypadku, 

p. 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, 

q. pogryzienie przez zwierzęta w tym owady, 

r. ugryzienie przez kleszcza skutkujące boreliozą lub odkleszczowym zapaleniem opon mózgowych, 

s. zawał serca i udar mózgu,  

t. poważne zachorowanie określone w OWU. 

 

RYNEK DOCELOWY PRODUKTU 

Produkt dedykowany jest dla: 

1. Rodziców dzieci i młodzieży, studentów a także pracowników placówek oświatowych i wychowawczych. 

2. Osób w wieku do 80 roku życia. 

3. Osób poszukujących ochrony ubezpieczeniowej przewidzianej  niniejszą umową. 

 

 

 

 

 



 
ANTYGRUPA 

Produkt nie jest dedykowany dla: 

1. Osób, które nie są uczniami, wychowankami, studentami lub pracownikami placówki oświatowej  

i wychowawczej. 

2. Osób, które nie zapoznały się z OWU i nie akceptują zakresu jak i wyłączeń przewidzianych umową 

ubezpieczenia. 

 


