
 
 

 

 

 
 

Ubezpieczenie Pakiet OŚWIATA  
rok szkolny 2020/2021 

Grupowa forma ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej nauczyciela,  

wychowawcy lub innego pracownika pedagogicznego 
 
 
Ochrona Ubezpieczenia Pakiet OŚWIATA 
obejmuje swoim zakresem m.in. zdarzenia powstałe w trakcie: 

zajęć organizowanych przez daną placówkę oświatową 
w ramach szkolnych klubów sportowych (SKS) oraz 
uczniowskich klubów sportowych (UKS), 

zajęć wychowania fizycznego odbywających się w ramach 
planu lekcji w klasach lub szkołach sportowych, 

uprawiania sportu w ramach pozaszkolnych klubów/ 
organizacji sportowych oraz uczestnictwa w zawodach 
i zgrupowaniach sportowych, 

uprawiania następujących sportów walki: judo, jujitsu, 
karate, taekwondo, zapasy, aikido, tai chi, kung fu, 
capoeira, kendo, iaido, kyudo. 

 

Ochrona ubezpieczeniowa jest świadczona na terytorium Polski 
oraz poza jej granicami, 24h na dobę. 

 
 
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje m.in.: 
 

• nieszczęśliwy wypadek spowodowany aktem terroru, 
 

• koszty leczenia odbudowy stomatologicznej zębów, 
 

• koszty leczenia usprawniającego (w tym koszty rehabilitacji 
medycznej), 

• zwrot kosztów nabycia środków pomocniczych (np. 
ortezy, protezy, okulary, aparaty słuchowe), 

• świadczenie szpitalne w przypadku hospitalizacji: 

 w związku z nieszczęśliwym wypadkiem – od 1. dnia 
pobytu, 

 w związku z chorobą (w tym COVID-19) – od 3. dnia 
pobytu. 

    
   Klauzula ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nauczyciela,  
   wychowawcy lub innego pracownika pedagogicznego za szkodę  
   wyrządzoną w związku ze sprawowaniem przez Ubezpieczonego 
   funkcji oświatowych, wychowawczych lub opiekuńczych. 
 
 
 
 

WIENER Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group, 
ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa, 
tel.:+48 22 469 69 69; e-mail: kontakt@wiener.pl; wiener.pl. 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie 
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; 
KRS 00000 33882; Kapitał zakładowy: 110 382 876 zł 
wpłacony w całości; NIP 5240302393; REGON 0105945

Pakiet 
OŚWIATA 

Propozycja Ubezpieczenia Pakiet  OŚWIATA 
skierowana jest do dzieci, młodzieży oraz 
personelu w placówkach oświatowo-
wychowawczych. 

Nieszczęśliwy wypadek może zdarzyć się 
wszędzie, także w szkole.  

Osobą poszkodowaną może zarówno 
uczeń, pracownik placówki oświatowej jak   
i osoba trzecia. 

 

Co zrobić w przypadku szkody? 

- skontaktuj się z infolinią 22/469 69 69, 

- wyślij dokumenty na adres 
kontakt@wiener.pl, 

- wypełnij formularz zamieszczony na 
stronie www.wiener.pl. 


