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Pakiet dla Ucznia – WARTA TWOJE NNW

Departament Masowych Ubezpieczeń Majątkowych, sierpień 2020 

do użytku wewnętrznego



 ubezpieczenie szkolne należy do najbardziej popularnych nieobowiązkowych produktów 
ubezpieczeniowych w Polsce;

 aż 60 % rodziców byłoby w stanie zapłacić za polisę dla dziecka ponad 50 zł rocznie, a jedna trzecia 
badanych skłonna byłaby zapłacić 75 zł i więcej;

 połowa rodziców oczekuje co najmniej 500 zł odszkodowania za złamanie ręki dziecka, a 25% minimum 
1 000 zł;

 zakres, czas trwania oraz suma ubezpieczenia przez większość rodziców wskazywane są jako 
najważniejsze czynniki wyboru właściwego ubezpieczenia;

 z badań PIU wynika, że ponad połowa rodziców preferuje kontakt mailowy jako formę otrzymywania 
informacji o ubezpieczeniach.

Wniosek:

Propagowanie wiedzy, że ubezpieczenie szkolne można i warto kupić indywidualnie, zwłaszcza gdy 
zależy nam na wyższym możliwym odszkodowaniu lub szerszej ochronie, to klucz, by produkt był 
satysfakcjonujący i spełniał oczekiwania rodziców.
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Badania Polskiej Izby Ubezpieczeń
Źródło: https://piu.org.pl/blogpiu/ubezpieczenia-szkolne-zakres-wcale-nie-taki-oczywisty/



 Pakiet dla Ucznia to nowoczesna ochrona dzieci, młodzieży szkolnej i studentów do 26 roku życia;

 daje możliwość indywidualnego wyboru okresu ubezpieczenia, odpowiadającej sumy ubezpieczenia od 
której uzależniona jest składka, a pełny zakres ochrony znajduje się w podstawie – nie ma konieczności 
dokupywania poszczególnych elementów;

 konkurencyjna składka :

 przy sumie 40 000 zł – już od 11 zł miesięcznie (rocznie: 133 zł szkoła wyższa, 141 zł przedszkole; 
149 zł liceum, technikum, szkoły policealne; 157 zł szkoła podstawowa).*

 przy sumie 20 000 zł – już od 6 zł miesięcznie (rocznie: 68 zł szkoła wyższa, 72 zł przedszkole; 
76 zł liceum, technikum, szkoły policealne; 79 zł szkoła podstawowa);

 zniżka przy ubezpieczeniu grupy min. 10 osób.

* Wysokość stawek dla innych Sum Ubezpieczenia sprawdzisz w systemie AUW
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Dlaczego warto kupić indywidualne ubezpieczenie 
WARTA TWOJE NNW Pakiet dla Ucznia?



Dla kogo?

 dla osób fizycznych, zamieszkałych na terytorium RP

 dla dzieci i młodzieży w wieku do 26 lat 

 pobierających naukę, z wyłączeniem studentów studiów zaocznych i 
wieczorowych

Pamiętaj:

 roczne umowy z bezpłatnym pakietem assistance
oraz szerokim zakresem w podstawie

 obejmuje wypadki, które miały miejsce zarówno w kraju, 

jak i za granicą

Uwaga:

 Ubezpieczającym może być wyłącznie osoba fizyczna (ubezpieczenia 
szkolne zbiorowe - Ubezpieczający 
z REGONEM - nadal zawierane na warunkach NNW SZKOLNE)
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WARTA TWOJE NNW - Pakiet dla Ucznia



Zakres podstawowy:

 stały uszczerbek na zdrowiu:

 nowa tabelka uszczerbkowa w OWU

 % za %

 uszczerbek powyżej 50% - wypłacane 100% SU (nowość)

 pogryzienia przez zwierzęta, ukąszenia/użądlenia i inne urazy 

niepowodujące stałego uszczerbku na zdrowiu

 śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku

 śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego

 śmierć w wyniku NW na terenie placówki szkolnej
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Pakiet dla Ucznia. Zakres ochrony

 naprawa lub nabycie przedmiotów ortopedycznych i środków 

pomocniczych

 zasiłek dzienny

 koszty leczenia NNW w RP

 dzienne świadczenie szpitalne – również pobyt w szpitalu 

związany z zachorowaniem na COVID-19

 pokrycie kosztów nieobecności dziecka 

na zajęciach dodatkowych (nowość)



rodzaj urazu % stałego uszczerbku na zdrowiu

złamanie nosa 4

złamanie zęba stałego (za każdy ząb) 1

złamanie żebra (za każde żebro) 2

złamanie kończyny górnej (bez palców) 3

złamanie palca (za każdy palec) 1,5

skręcenie/zwichnięcie palców (za każdy 

palec)

1

złamanie kończyny dolnej (bez palców) 5

zwichnięcie/skręcenie stawu skokowego 2,6

zwichnięcie/skręcenie stawu kolanowego 4
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Pakiet dla Ucznia. Tabela uszczerbkowa w OWU



Zakres podstawowy, cd.:

 pakiet usług assistance (suma 10 000 zł):

 wizyta lekarza,

 transport medyczny,

 wizyta pielęgniarki,

 dostawa sprzętu rehabilitacyjnego,

 konsultacja medyczna/infolinia,

 wizyta u psychologa,

 korepetycje z wybranych przedmiotów.
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Pakiet dla Ucznia. Zakres ochrony.

Zakres dodatkowy:

 OC w życiu prywatnym dla studentów 
(OC studenta) – suma 20 000 zł



Nie pamiętasz zakresu, w AUW zobaczysz szczegóły:
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Pakiet dla Ucznia. Widok w AUW



Najważniejsze zmiany:

 włączenie wyczynowego uprawiania 

sportu i sportów wysokiego ryzyka 
do zakresu podstawowego (bez zwyżki)

 tabela najczęstszych urazów w OWU

 świadczenie za zdarzenie (bez uszczerbku 

1% SU)

 nowe ryzyka w zakresie podstawowym:
 śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego 

150% SU

 śmierć na terenie placówki 200% SU 

 pokrycie kosztów nieobecności dziecka 
na zajęciach dodatkowych

 pobyt w szpitalu w wyniku choroby
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Pakiet dla Ucznia

Uproszczenia:

 prosta konstrukcja produktu
 bez zwyżek za prowizję

 bez włączenia ubezpieczenia NNW 
nauczycieli w cenę NNW uczniów

 wypłata 100% za uszczerbek powyżej 50%

 rezygnacja z ubezpieczeń dodatkowych OC 
nauczyciela i OC placówki 

 atrakcyjna oferta prosto z AUW

UWAGA! Odpowiedzialność za nieszczęśliwe wypadki 
zaistniałe zarówno w kraju, jak i za granicą



Pakiet Dla Ucznia. Porównanie z rynkiem

nowości
przewaga 
rynkowa

wyrównanie 
z rynkiem

uproszczenie 
produktu

optymalizacja 
ścieżki sprzedaży

Szeroki pakiet assistance w zakresie podstawowym ✔ ✔

Szeroki pakiet ryzyk wraz z opcjami życiowymi w 
zakresie podstawowym ✔ ✔ ✔

Świadczenie za zdarzenie bez uszczerbku: pogryzienia 

przez zwierzęta, ukąszenia/użądlenia i inne urazy 

niepowodujące stałego uszczerbku na zdrowiu
✔ ✔

Wypłata 100% za uszczerbek powyżej 50% ✔

✔ tak



 Czy w pakiecie dla Ucznia ochroną objęte są wypadki, które mogą się zdarzyć podczas uprawiania 
przez dziecko sportu w klubie sportowym poza szkołą?

Tak – w ramach pakietu dla Ucznia ochrona obejmuje wypadki, które mogą się zdarzyć podczas amatorskiego i 
wyczynowego uprawiania sportu zarówno w szkole, jak i poza szkołą – w ramach sekcji lub klubów sportowych, 
polegające na regularnym uczestnictwie w treningach i zawodach sportowych, również w zakresie uprawiania sportów 
wysokiego ryzyka (np. piłka nożna, siatkowa, koszykowa, sztuki walki, jeździectwo).

Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone jest zawodowe uprawianie sportu, czyli uprawianie sportu w taki sposób, w jaki 
świadczy się pracę lub usługi za wynagrodzeniem.

 Czy w tym pakiecie można zawrzeć polisę dla nauczycieli i pracowników placówki oświatowej?

Nie – w pakiecie dla Ucznia obejmujemy ochroną tylko osoby uczące się do 26 roku życia z wyłączeniem studentów 

studiów zaocznych i wieczorowych.

Nauczycieli i pracowników można ubezpieczyć w pakiecie dla Ciebie.

Jeśli natomiast nauczyciele jadą z młodzieżą na wycieczkę, czy zieloną szkołę w Polce wówczas proponujemy 
zawarcie ubezpieczenia w pakiecie dla Turysty (RP).
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Najczęściej zadawane pytania



 Czy jeżeli dziecko trafi do szpitala w wyniku zachorowania na COVID-19 to z tego ubezpieczenia 
będzie wypłata?

W ramach pakietu dla Ucznia mamy świadczenie „pobyt w szpitalu w wyniku choroby” – jeżeli pobyt w szpitalu 
w wyniku zachorowania na COVID-19 będzie trwał minimum 5 dni, wówczas zostanie wypłacone jednorazowe 
świadczenie w wysokości 200 zł.
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Najczęściej zadawane pytania



Ubezpieczenie szkolne warto sprzedawać indywidualnie 
dopasowując ochronę ubezpieczeniową do potrzeb klienta.

Produktem spełniającym oczekiwania w tym zakresie jest WARTA 
TWOJE NNW – PAKIET DLA UCZNIA - nowoczesne 

ubezpieczenie za konkurencyjną cenę.

Pełny zakres ochrony i wszystko w podstawie gwarantuje spokój 
i bezpieczeństwo przez dowolnych 12 miesięcy, 

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
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Podsumowanie



Dziękujemy za uwagę

14


