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Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie i życie ubezpieczonego między innymi w zakresie:
4  Śmierci ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku, w tym na terenie placówki 

oświatowej lub w wypadku komunikacyjnym,
4  Śmierci ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu oraz w wyniku sepsy,
4  Śmierci rodzica ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub wypadku komu-

nikacyjnym,
4  Trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku, zawału serca  

lub udaru mózgu,
4  Złamania kości, zwichnięcia lub skręcenia stawu,
4  Oparzenia lub odmrożenia,
4  Pobytu w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
4  Pobytu w szpitalu w wyniku choroby,
4  Ran wymagających szycia,
4  Zatrucia gazem, porażenia prądem,
4  Pogryzienia przez zwierzęta,
4  Zdiagnozowania boreliozy,
4  Wstrząśnienia mózgu,
4  Wystąpienia ataku padaczki,
4  Czasowej niezdolności do nauki lub pracy,
4  Interwencji lekarskiej,
4  Zwrotu kosztów leczenia oraz rehabilitacji,
4  Zwrotu kosztów naprawy lub nabycia przedmiotów ortopedycznych,
4  Zwrotu kosztów odbudowy zębów stałych,
4  Zwrotu kosztów operacji kosmetycznych,
4  Zwrotu kosztów przeszkolenia zawodowego,
4  Poważnego zachorowania,
4  Assistance Szkolny.

Ubezpieczenie następstw  
nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje zdarzeń wynikających 
m.in. z:
!  popełnienia lub usiłowania popełnienia przez Ubezpieczo-

nego przestępstwa, 
!  samookaleczenia Ubezpieczonego lub okaleczenia na wła-

sną prośbę,
!  poddania się przez Ubezpieczonego leczeniu poza kontrolą 

lekarza lub innych uprawnionych do tego celu osób,
!  leczenia uzależnień, wad wrodzonych oraz ich następstw, 
!  zwrotu kosztów leczenia, kosztów rehabilitacji, kosztów 

naprawy lub nabycia przedmiotów ortopedycznych i środ-
ków pomocniczych, których łączna wartość nie przekro-
czyła 100 zł.

Pamiętaj – dodatkowe wyłączenia i ograniczenia odpowiedzial-
ności określone są w OWU.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
SIGNAL IDUNA nie ponosi odpowiedzialności za następstwa 
nieszczęśliwych wypadków powstałych wskutek: 
8  działań wojennych lub udziału Ubezpieczonego w aktach 

przemocy, rozruchach, zamieszkach, aktach terroru, 
8  masowego skażenia chemicznego, biologicznego lub 

radioaktywnego,
8  prowadzenia pojazdu bez wymaganych uprawnień,
8  pozostawania w stanie po spożyciu alkoholu lub innych 

środków odurzających,
8  uprawiania sportu wysokiego ryzyka,
8  uprawiania sportu zawodowego,
8  chorób psychicznych.

Przedsiębiorstwo:  SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.                         Produkt:   NNW dzieci i młodzeży szkolnej

Niniejszy dokument zawiera ogólne informacje o produkcie ubezpieczeniowym. Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje na temat umowy 
dotyczące produktu ubezpieczeniowego zawarte są w Ogólnych warunkach ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej z dnia 
31 maja 2022 r. oraz w innych dokumentach.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Dobrowolne, grupowe ubezpieczenie osobowe (Dział II Grupa 1, 2).

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
Ubezpieczenie obowiązuje na całym świecie, z zastrzeżeniem ryzyk których zakres został ograniczony do obszaru Polski – zgodnie z OWU.

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?
4  zawiadomienie SIGNAL IDUNA o zaistniałym zdarzeniu objętym ochroną ubezpieczeniową,
4  udokumentowanie zasadności zgłoszonego roszczenia,
4  w celu zrealizowania świadczeń z ubezpieczenia assistance szkolny, Ubezpieczony zobowiązany jest skontaktować się z centrum assistance i postępować zgodnie ze 

wskazówkami udzielonymi przez konsultanta.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Jednorazowo za cały okres ubezpieczenia, do dnia poprzedzającego rozpoczęcie ochrony ubezpieczeniowej. Termin opłacania składki jest wskazany w polisie. 

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
• Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od daty wskazanej w dokumencie ubezpieczenia, pod warunkiem opłacenia składki.
 Ochrona ubezpieczeniowa kończy się: 
	 4  z dniem odstąpienia od umowy ubezpieczenia, 
	 4  z upływem okresu wypowiedzenia w razie wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczającego, 
	 4  z upływem określonego w umowie ubezpieczenia okresu ubezpieczenia, w stosunku do danego Ubezpieczonego (z chwilą śmierci Ubezpieczonego, z upływem 

terminu wystąpienia przez Ubezpieczonego z umowy ubezpieczenia), 
	 4  z wypłatą świadczenia w wysokości wyczerpującej sumę ubezpieczenia z tytułu danego ryzyka określoną w umowie ubezpieczenia.

Jak rozwiązać umowę?
Ubezpieczający może odstąpić od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, w przypadku, gdy jest przedsiębiorcą w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy. 
Poprzez doręczenie wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym lub na mocy porozumienia stron lub wypowiedzenia przed upływem umówionego terminu zakoń-
czenia ochrony ubezpieczeniowej.
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