
RODZAJ ŚWIADCZENIA 

z tytułu śmierci ubezpieczonego w wyniku wypadku 25 000 zł 35 000 zł 50 000 zł

z tytułu śmierci ubezpieczonego w wyniku wypadku 

komunikacyjnego 
12 500 zł 17 500 zł 25 000 zł

z tytułu śmierci ubezpieczonego w wyniku:    samobójstwa 12 500 zł   samobójstwa 17 500 zł   samobójstwa 25 000 zł

z tytułu zdiagnozowania zachorowania w wysokości: 

1 500 zł - anemia aplastyczna, mocznica, sepsa, 

stwardnienie rozsiane, śpiączka, transplantacja głównych 

narządów, utrata wzroku, utrata kończyn. 300 zł - borelioza, 

200 zł - COVID-19 pod warunikiem minimum jednego dnia 

pobytu w szpitalu 

2 000 zł - anemia aplastyczna, mocznica, sepsa, 

stwardnienie rozsiane, śpiączka, transplantacja głównych 

narządów, utrata wzroku, utrata kończyn. 500 zł - borelioza, 

300 zł - COVID-19 pod warunikiem minimum jednego dnia 

pobytu w szpitalu 

5 000 zł - anemia aplastyczna, mocznica, sepsa, 

stwardnienie rozsiane, śpiączka, transplantacja głównych 

narządów, utrata wzroku, utrata kończyn. 700 zł - borelioza, 

500 zł - COVID-19 pod warunikiem minimum jednego dnia 

pobytu w szpitalu 

z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu w wywniku wypadku 

za każdy 1% sumy ubezpieczenia, w tym m.in.: złamania, 

zwichnięcia, uszkodzenia ciała, narządów słuchu,  wzroku, 

oparzenia, odmrożenia, utrata zębów stałych, wstrząśnienia 

mózgu, porażenia prądem, piorunem

250 zł 350 zł 500 zł

świadczenie za następstwo urazów ciała bez uszczerbku na 

zdrowiu 

100 zł  - warunek - interwencja lekarska, połączona z 

dalszym leczenie wymagającym co najmniej 2 wizyt 

kontrolnych 

100 zł  - warunek - interwencja lekarska, połączona z 

dalszym leczenie wymagającym co najmniej 2 wizyt 

kontrolnych 

150 zł  - warunek - interwencja lekarska, połączona z 

dalszym leczenie wymagającym co najmniej 2 wizyt 

kontrolnych 

z tytułu leczenia operacyjnego w wyniku nieszczęśliwego 

wypadku 

koszty operacji plastycznej na terenie RP zleconej przez 

lekarza do 2 500 zł

koszty operacji plastycznej na terenie RP zleconej przez 

lekarza do 3 500 zł

koszty operacji plastycznej na terenie RP zleconej przez 

lekarza do 5 000 zł

świadczenie z tytułu pogryzień, pokąsań, ukąszeń w 

wysokości:
250 zł - pod warunkiem pobytu 1 dzień w szpitalu 350 zł - pod warunkiem pobytu 1 dzień w szpitalu 500 zł - pod warunkiem pobytu 1 dzień w szpitalu

koszty leczenia (refundacja) w wyniku nieszczęśliwego 

wypadku: wizyt lekarskich, zabiegów ambulatoryjnych, badań, 

zakupu środków opatrunkowych i rehabilitacji, poniesione na 

terenie RP do sumy: 

2 500 zł 3 500 zł 5 000 zł

koszty nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków 

pomocniczych do wysokości:
4 000 zł 6 000 zł 10 000 zł

koszty odbudowy stomatologicznej zębów stałych do 

wysokości:
500 zł - do 250 zł na jeden ząb 1 000 zł - do 250 zł na jeden ząb 1 000 zł - do 250 zł na jeden ząb

koszty nabycia lub naprawy uszkodzonych okularów 

korekcynych lub apartau słuchowego w wyniku wypadku
200 zł 200 zł 400 zł

świadczenie za każdy dzień pobytu w szpitalu w wyniku 

wypadku 

50 zł -  od 1. dnia pobytu, trwającego minumim 24 godziny, 

maksymalnie do 90 dni 

60 zł -  od 1. dnia pobytu, trwającego minumim 24 godziny, 

maksymalnie do 90 dni 

80 zł -  od 1. dnia pobytu, trwającego minumim 24 godziny, 

maksymalnie do 90 dni 

świadczenie za każdy dzień pobytu w szpitalu w wyniku 

choroby innej niż przewlekła

40 zł -  od 1. dnia,  minimum 3 dni pobytu, maksymalnie do 

30 dni 

50 zł -  od 1. dnia,  minimum 3 dni pobytu, maksymalnie do 

30 dni 

60 zł -  od 1. dnia,  minimum 3 dni pobytu, maksymalnie do 

30 dni 

śmierć opiekuna/rodzica w wyniku nieszczęśliwego wypadku 2 000 zł 3 000 zł 5 000 zł

ASSISTANCE - pomoc w wyniku zdarzeń objetych ochroną

UPRAWIANIE SPORTU 

WYSOKOŚĆ SKŁADKI 55 zł 65 zł 85 zł

NUMER POLISY 45464901 45464933 45464905

3. przez adres e-mail: zgloszenie.szkody@tuw.pl wypełniając załączony formularz i dołączając dokumenty medyczne z przeprowadzonego leczenia. 

w przypadku roszczeń dotyczących kosztów leczenia faktury w oryginale należy przesłać pod adres: Kancelaria Likwidacji Szkód, ul. Sokoła 4, 35-010 Rzeszów - wpisujac numer szkody

UBEZPIECZENIE NNW NA ROK SZKOLNY  2022/2023 W Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych TUW

2. telefonicznie pod numerem: 22 545 39 50, od poniedziałku do soboty w godzianch 7:000 do 20:00

1. przez Internet na stronie: https://tuw.pl/zglos-szkode/

W ZAKRESIE UBEZPIECZENIA

ZGŁOSZENIE SZKODY -  po zakończonym leczeniu w wybranej formie: 

zwrot kosztów korepetycji do 500 zł i  czasowa niezdolnosć do nauki trwająca minumi 21 dni - 500 zł, uciążliwość leczenia spowodowana wypadkiem, bez uszczerbku na zdrowiu i 

pobytem w szpitalu minimu 5 dni - 250 zł


