
 

 

Zakres ubezpieczenia 
Suma Ubezpieczenia  / świadczenia 

Wariant - C 

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie Nieszczęśliwego Wypadku (NW)¹ 
w tym zawał serca i udar mózgu.  

18 000 zł 

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie NW na terenie placówki  
oświatowo-wychowawczej  ¹  

36 000 zł 

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie choroby nowotworowej złośliwej  ¹ 9 000 zł 

Koszty leczenia i rehabilitacji 5 400 zł 

Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW – 1% SU za 1% uszczerbku 18 000 zł 

Wstrząśnienie mózgu Sumy Ubezpieczenia 1-10% 

Dzienne świadczenie szpitalne NNW- za jeden dzień 
(pierwszy pobyt płatny od 3 dnia kolejny od 1 dnia, max 20 dni) 

40 zł 

Poważne zachorowanie( 12 jednostek chorobowych) lub operacja 
chirurgiczna Ubezpieczonego. 

1 000 zł 

Pogryzienie przez zwierzęta + ukąszenia przez owady 
( rany cięte i szarpane) 

200 zł 

Zasiłek z tytułu niezdolności do nauki lub pracy spowodowanej NW 
 (płatne powyżej 31 dni zwolnienia) 

360 zł 

Zwrot kosztów leczenia lub zakupu protez, aparatów ortopedycznych i 
środków pomocniczych 

3 600 zł 

Świadczenie z tytułu korepetycji – w wyniku NNW (płatne za każde 7 dni 
nieobecności od 15 dnia max 35 dni) 

100 – 500 zł 

Odbudowa stomatologiczna zębów/ za jeden ząb 300 zł 

Całkowita utrata zęba mlecznego ( za każdy) 360 zł 

SKŁADKA 55 zł 

 

 
FUNDUSZ NA WSPARCIE PLACÓWKI OŚWIATOWEJ 

25%+5% 

Liczba uczniów zwolnionych z opłacania składki  
ze względu na trudną sytuację rodzinną 

 do 12% 

Zniżka za ubezpieczenie drugiego  
i kolejnego dziecka z rodziny wielodzietnej 50% 

 

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej NAUCZYCIELA 50 000 zł / os 1 zł / os 

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Dyrektora 50 000 zł / os 1 zł/ os 

OC Placówki Oświatowej 
plus OC Szatni ( 2 000zł /rok – 200 na 1 zdarzenie )  

50 000 zł 250 ZŁ 

             
 
Dodatkowo oferujemy Państwu 20% zniżki na prywatne ubezpieczenia domów lub 
mieszkań dla nauczycieli, pracowników administracji oraz rodziców.  
 
Zapewniamy kompleksową, całoroczną obsługę. 



 
 
Zgłaszanie szkód według załączonego wzoru postępowania. 
 
Dla Państwa wygody, jak również w celu przyśpieszenia procesu rozpatrywania 
roszczeń poniżej przesyłam różne rozwiązania zgłoszenia zdarzenia: 
 

 Telefonicznie – dzwoniąc na numer 22 469 69 69 

 E-mailem - wysyłając zgłoszenie na adres kontakt@gothaer.pl 

 Listownie – wysyłając niezbędne dokumenty na adres:  

      Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa 

 Online – wypełniając internetowy formularz i dołączając skany dokumentów. Jest 

to najszybsza i najwygodniejsza ścieżka likwidacji i może zdecydowanie 

przyspieszyć jej proces. 

 Dodatkowo załączam link do strony Towarzystwa Ubezpieczeniowego. 

https://www.gothaer.pl/pl-nnw-szkolne 

 
 
Centrum Pośrednictwa Ubezpieczeniowo- Finansowego 
Roman Gołek 
Regionalny Dyrektor ds. Ubezpieczeń NNW 
tel. 690 450 587 lub 690 450 588   
e-mail: r.golek@cpuf.eu lub t.czyz@cpuf.eu 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------ 
 1   -    wypłacone zostanie wyższe z należnych świadczeń;    
 2   -    1% sumy ubezpieczenia za każdy % trwałego uszczerbku na zdrowiu;  
 NW – Nieszczęśliwy Wypadek;  
 NNW – Następstwa Nieszczęśliwego Wypadku 
 SU – Suma Ubezpieczenia 
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