
 

 

Oferta grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych 

wypadków (NNW) 

 
Kto może zostać ubezpieczony? 
Dzieci i młodzież w wieku od 3 do 20 lat uczestniczące w zajęciach sportowych w ramach Stowarzyszenia Ubezpieczającego. 
 
Gdzie i jak długo działa ubezpieczenie NNW? 
Ubezpieczenie NNW działa na całym świecie, licząc od daty zgłoszenia dziecka do ubezpieczenia, przez okres 12 miesięcy, 24h na 
dobę 7 dni w tygodniu. 
 
Jaki jest zakres ubezpieczenia? 
Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie pełnym obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków, które miały miejsce podczas 
uprawiania sportu, podczas drogi na i z zajęć sportowych oraz w życiu prywatnym (ochrona całodobowa).  
Ochrona obejmuje uprawianie sportu amatorsko i wyczynowo (w szczególności koszykówka). 
 
Amatorskie uprawianie sportu 
Forma aktywności fizycznej podejmowana przez ubezpieczonego dla wypoczynku i odnowy sił psychofizycznych, będąca jedną z form 
czynnego wypoczynku np. jazda na nartach po wyznaczonym szlaku 
 
Wyczynowe uprawianie sportu 
forma aktywności fizycznej podejmowana w celu uzyskania, w drodze indywidualnej lub zbiorowej rywalizacji, maksymalnych wyników 
sportowych, polegająca na uprawianiu przez ubezpieczonego sportu w ramach klubów, związków i organizacji sportowych, m.in. 
poprzez uczestnictwo w treningach, zgrupowaniach i obozach szkoleniowych. W rozumieniu OWU, za wyczynowe uprawianie sportu 
uważa się również uprawianie sportu w celach zarobkowych; 
 
Od kiedy zacznie działać ubezpieczenie? 
Od dnia kolejnego po przekazaniu przez Klub Sportowy wniosku o przystąpienie do ubezpieczania.  Okres ubezpieczenia dla wszystkich 
ubezpieczonych w ramach danego wariantu musi być taki sam.   

 
Koszty leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków 
Niezbędne z medycznego punktu widzenia, zalecone przez lekarza, udokumentowane i związane z nieszczęśliwym wypadkiem objętym 
ochroną ubezpieczeniową, koszty: 
wizyt lekarskich, zabiegów ambulatoryjnych i operacji, zakupu lekarstw i środków opatrunkowych, transportu z miejsca wypadku do 
szpitala lub ambulatorium. 
Za koszty leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków uważa się również koszty badań diagnostycznych, koszty leczenia 
usprawniającego oraz koszty odbudowy stomatologicznej zębów, o ile zostały uszkodzone wskutek nieszczęśliwego wypadku objętego 
ochroną ubezpieczeniową. 
 
Leczenie usprawniające – terapia medyczna zalecona przez lekarza, mająca na celu przywrócenie możliwie najpełniejszej sprawności 
psychofizycznej układu kostno–mięśniowo-nerwowego oraz wyeliminowanie zaburzeń i reakcji psychicznych. W rozumieniu OWU, za 
leczenie usprawniające uważa się również rehabilitację; 

 
UWAGA 
Większość szkolnych ubezpieczeń NNW nie obejmuje wyczynowego uprawiania sportu. 
Ubezpieczonemu dziecku przysługuje wypłata świadczenia z więcej niż jednej polisy NNW (o ile dziecko jest zgłoszone). 
Można zatem ubiegać się o wypłatę świadczenia z polisy NNW zawartej poprzez szkołę oraz innych polis NNW zawieranych przez 
rodziców w celu objęcia ochroną swoich dzieci. 

Zakres ubezpieczenia 
Gothaer 

Wariant I 
Gothaer 

Wariant II 
Gothaer 

Wariant III 
Śmierć ubezpieczonego z tytułu NNW – 100% SU 10 000 PLN 15 000 PLN 25 000 PLN 

Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku NNW – za 1% SU 100 PLN 150 PLN 250 PLN 

Oparzenia, odmrożenia, wstrząśnienia i stłuczenia mózgu – za 1% SU 100 PLN 150 PLN 250 PLN 

Zwrot udokumentowanych kosztów nabycia środków pomocniczych 
poniesionych na terenie RP – SU 

3 000 PLN 4 500 PLN 7 500 PLN 

Zwrot udokumentowanych kosztów przysposobienia zawodowego 
inwalidów – SU 

3 000 PLN 4 500 PLN 7 500 PLN 

Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę w wysokości 5% wypłaconego 
świadczenia gdy w wyniku NW ubezpieczony doznał trwałego 
uszczerbku na zdrowiu w wysokości powyżej 50% - SU 

TAK TAK TAK 

Koszty leczenia m.in. rehabilitacja, zakup leków i środków 
opatrunkowych – SU 

2 000 PLN 3 000 PLN 5 000 PLN 

Składka roczna za 1 osobę z wyczynowym uprawianiem sportu 54 PLN 81 PLN 135 PLN 


