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UBEZPIECZENIE SZKOLNE 
  

W roku szkolnym 2021/2022 dzieci ubezpieczone są w towarzystwie Wiener. Składka wynosi 

50 zł za rok kalendarzowy i obejmuje Państwa dzieci na całym świecie. Firma ta została wybrana 

przez opiekuna finansowego szkoły oraz Radę Rodziców, którzy niezależnie szukali firmy z rynku. 

Opiekun będzie dla Państwa osobą pierwszego kontaktu w przypadku szkód i pytań. Jego zadaniem 

będzie poprowadzenie Państwa w taki sposób, by w 100% skorzystać ze świadczeń, które oferuje 

ubezpieczenie. 
 

Główne świadczenia: 

• Suma ubezpieczenia NW: 20 tys. zł (200zł za 1% uszczerbku) 

• Pogryzienia: 200 zł jednorazowo (24 godziny w szpitalu) 

• Koszty leczenia: 6000 zł (lekarstwa oraz prywatne wizyty lekarskie) 

• Pobyt w szpitalu w wyniku NNW oraz choroby: 40 zł za dzień (min. 1 dni/2 dni) 

• Koszty nabycia środków specjalnych: 6000 zł (protezy, stabilizatory itp.) 

• Rehabilitacja: 600 zł 

• Poważne zachorowanie lub operacje chirurgiczne: 1000 zł (jednorazowo) 

• Odbudowa zęba stałego po wypadku w skutek NW: 500 zł za jeden ząb 

 

Likwidacja szkody 
1. W pierwszej kolejności proszę skontaktować się telefonicznie z opiekunem polisy. Podpowie 

Państwu jak gromadzić dokumentację oraz na co zwrócić uwagę by dostać adekwatne odszkodowanie. 
2. Po procesie leczenia udają się Państwo do lekarza specjalisty, po zaświadczenie o jego 

zakończeniu. Przed tą wizytą również mogą Państwo skontaktować się z opiekunem polisy w celu 

uściślenia za co należy się odszkodowanie i co lekarz może napisać w zaświadczeniu kończącym 

leczenie. 

3. Kolejnym krokiem jest zgłoszenie szkody (gotowe formularze znajdują się na stronie 

internetowej Państwa szkoły). 

4. Następnie całą zgromadzoną dotychczas dokumentację, wraz z uzupełnionym formularzem gdzie 

w górnym prawym rogu wpisują Państwo szkołę do której uczęszcza dziecko, skanują Państwo i 

wysyłają e-mailem na adres opiekuna polisy. W razie jakichkolwiek wątpliwości istnieje również 

możliwość spotkania się osobiście. Otrzymane dokumenty opiekun polisy sprawdza i w Państwa 

imieniu wysyła do centrali firmy Wiener. 

5. Czas oczekiwania na wypłatę odszkodowania wynosi do 7 dni. Odszkodowanie może zostać 

wypłacone na wskazany numer konta lub przekazem pocztowy 
 

DZIĘKUJEMY ZA ZAUFANIE! 

  

Rafał Białek            

Kierownik Oddziału                  

Telefon: 661238409     

Mail: r.bialek.ovb@gmail.com        
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W ramach współpracy oferujemy indywidualne zniżki cross-sellingowe dla 

rodziców jak i uczniów. W zależności od rozwiązania mogą Państwo otrzymać  

od -5% do -20% dodatkowej zniżki na produkty różnych firm w sektorze 

finansowo-ubezpieczeniowym które i tak Państwo posiadacie. Łączenie produktów 

w taki sposób pozwala generować oszczędności m.in. w  produktach 

wyszczególnionych poniżej.  

 

 
 

• Ubezpieczenia komunikacyjne: OC/AC/Flota 

• Ubezpieczenia nieruchomości/rolne 

• Ubezpieczenia firmowe 

• IKZE: konto antypodatkowe 

• Prywatna Emerytura 

• Plany Posagowe 

• Programy oszczędnościowe 

• Luksusowy System Hipoteczny: oszczędności kredytowe 

• Kredyty hipoteczne 

• Ubezpieczenia na życie 

• Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) 

• Ubezpieczenia w razie poważnego zachorowania 

• Ubezpieczenia grupowe 
 

 


