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Szanowni Państwo. 

W obecnej sytuacji, pandemii i, niejednokrotnie, problemie z dostępem do 

różnych medycznych świadczeń niesłychanie ważne jest właściwe 

ubezpieczenie.  

Zakresy ubezpieczeń NNW dla dzieci i młodzieży w różnych Towarzystwach 

Ubezpieczeń są często nierozróżnialne , np. kwestia odpowiedzialności 

ubezpieczyciela za dodatkowe zajęcia sportowe w szkole lub poza nią. 

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebie poznania różnic w zakresie 

przygotowaliśmy bardzo krótkie zestawienie. Jednocześnie proponujemy 

Państwu kody rabatowe, dzięki którym możecie zakupić ubezpieczenie i 

zminimalizować wydatki.  

Każdą polisę możecie Państwo zawrzeć samodzielnie  online 

lub skorzystać z naszego doradztwa w biurze : 

 
Multidoradcy24 OPOLE ul. Katowicka 65 , 
tel. 537 886 624 
 
https://multidoradcy24.pl/ubezpieczenia-szkolne/ 
 
Oferta dostępna jest pod linkiem: 
 

 

 

https://multidoradcy24.pl/
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Towarzystwo ubezpieczeniowe Wyróżniki oferty 
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Wyczynowe i amatorskie uprawianie sportu we wszystkich wariantach. W 
zakresie m.in. sporty walki, jazda konna, piłka nożna, narciarstwo, hokej, 
lekkoatletyka, akrobatyka, koszykówka, wspinaczka na ściance, łyżwiarstwo. 

Dla dzieci i młodzieży od 7 do 25 roku życia. Kontynuacja ubezpieczenia dla 
dzieci i młodzieży od 1 do 25 roku życia. 

• Covid-19 (płatne od 2-go dnia pobytu w szpitalu); 
• Ugryzienie przez kleszcza (koszt wizyty u lekarza, koszt badań na boreliozę, 
koszt antybiotykoterapii). 

Twój kod rabatowy w linku 
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Ochrona podczas amatorskiego i wyczynowego uprawiania każdego rodzaju 
sportu (również sportów wysokiego ryzyka) niezależnie od miejsca ich 
uprawiania – w szkołach, przedszkolach, na uczelniach, w klubach sportowych, 
sekcjach (udział w treningach, zawodach sportowych). 

Ochrona NNW dla dzieci i młodzieży 1 roku życia do 26 lat. 

• wypłata za pobyt dziecka w szpitalu w wyniku choroby, w tym również w 
związku z zachorowaniem na COVID-19 
• wypłaty za pogryzienia przez zwierzęta, ukąszenia/użądlenia i inne urazy 
niepowodujące stałego uszczerbku na zdrowiu 
• finansowanie korepetycji z wybranych przedmiotów (dotyczy 
ubezpieczonych do 18 roku życia) 
• Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 

Twój kod rabatowy: SZKOLNE2022 
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Amatorskie uprawianie sportu objęte jest ochroną do 20 roku życia ucznia, 
sporty ekstremalne dodatkowa opcja. Ubezpieczenie dla dzieci od 1 roku życia 
będące uczniami szkół, a także do studentów, którzy nie ukończyli 25 roku 
życia. Opcje Dodatkowe: 
• Koszty leczenia stomatologicznego w wyniku nieszczęśliwego wypadku 
• Koszty opłaconej wycieczki szkolnej 
• Pakiet KLESZCZ i rozpoznanie boreliozy 
• Hejt Stop 
• Zwrot kosztów dostosowania mieszkania lub pojazdu po nieszczęśliwym 
wypadku. 

Twój kod rabatowy: 55crse 
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Brak ochrony dla zdarzeń w następstwie uprawiania sportów wysokiego 
ryzyka lub zawodowego uprawiania sportu. Ubezpieczenie dla dzieci od 6 roku 
życia będące uczniami szkół, a także do studentów, którzy nie ukończyli 26 
roku życia. Świadczenia m.in.: 
• jeśli dziecko zostało pogryzione przez psa i w związku z tym trafiło do 
szpitala na co najmniej 24h, 
• gdy po ugryzieniu przez kleszcza, zdiagnozowano boreliozę lub odkleszczowe 
zapalenie mózgu, 
• gdy po wypadku konieczna jest odbudowa stomatologiczna zębów. 

Assistance szkolny obejmujący zakresem assistance medyczny, 
cyberbezpieczeństwo w sieci oraz pomoc psychologiczno-prawną związaną ze 
znieważeniem lub zniesławieniem Ubezpieczonego na portalach 
społecznościowych. Twój kod rabatowy: EDUKACJA 
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Ubezpieczeniem nie są objęte m.in. nieszczęśliwe wypadki powstałe podczas: 
ekstremalnego uprawiania sportu, zarobkowego uprawiania sportu. 
Ubezpieczenie dla dzieci od 1 roku życia i młodzieży szkolnej do 26 roku 
życia.• zwrot kosztów poszukiwania dziecka po zaginięciu (koszty dotyczą 
m.in. wynajęcia detektywa, wydrukowania ulotek, zamieszczenia ogłoszenia w 
mediach drukowanych, w Internecie) 
• zwrot kosztów korepetycji, gdy ubezpieczone dziecko nie mogło pobierać 
nauki po nieszczęśliwym wypadku (przez min. 7 dni). 

 

 
 

Zachęcamy również do zapoznania się z ofertą ubezpieczeń zdrowotnych, dzięki któremu to ubezpieczeniu 

można dostać się do specjalisty (w ciągu maksymalnie 5 dni) oraz zrobić szereg badań. 
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