
OPCJA OCHRONA PLUS  
Na podstawie OWU EDU PLUS zatwierdzonych uchwałą nr 01/29/03/2016 z dnia 29.03.2016 r. 

 

ŚWIADCZENIE w opcji OCHRONA PLUS 
SU 11 000,00 PLN 

WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA 

1. 
śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (w tym również 

zawał serca i udar mózgu) 
100% sumy ubezpieczenia 

2. 
koszty nabycia wyrobów medycznych, będących przedmiotami ortopedycznymi 

i środków pomocniczych 
do 30% sumy ubezpieczenia  

3. koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych do 30%  sumy ubezpieczenia  

4. z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku padaczki 
jednorazowo  - 1% sumy 

ubezpieczenia  

5. z tytułu zdiagnozowania u Ubezpieczonego sepsy 
jednorazowo  - 10% sumy 

ubezpieczenia 

6. śmierć rodzica Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku 
jednorazowo -  10% sumy 

ubezpieczenia  

7. z tytułu  pogryzienie przez psa 
jednorazowo - 1% sumy 

ubezpieczenia  

8. z tytułu  trwałego inwalidztwa częściowego 

w zależności od rodzaju (zgodnie z 

Tabelą nr 4 w OWU), do 100% sumy 

ubezpieczenia  

9. z tytułu  złamań kości, zwichnięć lub skręceń stawów 

w zależności od rodzaju (zgodnie z 

Tabelą nr 5 w OWU), do 100% sumy 

ubezpieczenia 

10. z tytułu nagłego zatrucia gazami bądź z tytułu porażenia prądem lub piorunem  5% sumy ubezpieczenia 

11. 

z tytułu uszkodzenia ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku, które 

wymagały interwencji lekarskiej w placówce medycznej i co najmniej jednej 

wizyty kontrolnej 

1,5% sumy ubezpieczenia  

 Oparzenia w wyniku NNW 

SU 10 000,00 PLN 
II stopień - 10% SU; III 

stopień - 30% SU; IV stopień 
- 50% SU 

 

 Pobyt w szpitalu w  wyniku NNW 

SU 7 000,00 PLN 
1% SU za każdy dzień 

(świadczenie od trzeciego 
dnia pobytu) 

 

 Pobyt w szpitalu w  wyniku choroby 
SU 7 000,00 PLN 

1% SU za każdy dzień (świadczenie 
od trzeciego dnia pobytu) 

 

Poważne zachorowania (nowotwór złośliwy, paraliż, niewydolność nerek, 

transplantacja głównych organów, poliomyelitis, utrata mowy, utrata słuchu, 

utrata wzroku, anemia aplastyczna , stwardnienie rozsiane) 

 SU 2 000,00 PLN 
100% SU 

 

SKŁADKA ROCZNA ZA OSOBĘ 30,00 PLN 

 

 


