
aktywność
Dajemy energię

na radosną

Pakiet
OŚWIATA



Zadbamy o: 
ochronę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu – 
także podczas wakacji, ferii, świątecznych przerw 
w nauce i zajęć w szkolnych klubach sportowych;
świadczenie edukacyjne z tytułu niezdolności 
do nauki;
dodatkowe świadczenie z tytułu śmierci 
w wysokości 100%, gdy nastąpiła na skutek 
wypadku na terenie placówki oświatowej;
zwrot kosztów zaleconych przez lekarzy protez, 
ortez czy aparatów słuchowych.

Pomagamy, kiedy:
wypadek wydarzył się podczas uprawiania 
sportów, zarówno w szkole, jak i na zajęciach 
pozaszkolnych;
wskazana jest wizyta lekarza, pielęgniarki, pomoc 
psychologa, czy konieczny jest transport medyczny;
doszło do włamania na konto w portalu 
społecznościowym;
potrzebne jest wsparcie prawne w razie 
rozpowszechniania nieprawdziwych informacji 
w sieci.

Oferujemy zwrot kosztów: 
naprawy uszkodzonych okularów korekcyjnych, 
aparatów słuchowych lub ortodontycznych;
zakwaterowania rodzica, kiedy dziecko przebywa 
w szpitalu po nieszczęśliwym wypadku lub w wyniku 
choroby.

Wypłacamy świadczenia z tytułu:
pobytu w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego 
wypadku lub choroby;
śmierci rodziców lub opiekunów prawnych 
na skutek nieszczęśliwego wypadku; 
poważnego zachorowania lub operacji 
chirurgicznej;
ugryzienia przez kleszcza, gdy stwierdzono 
boreliozę lub odkleszczowe zapalenie mózgu.

Pakiet OŚWIATA odpowiada na potrzeby 
ubezpieczeniowe dzieci, młodzieży i studentów.

Ubezpieczamy dzieci uprawiające sztuki walki: 
judo, jujitsu, karate, taekwondo, zapasy, aikido, tai chi, 
kung fu, capoeira, kendo, iaido, kyudo.

Zapewniamy ochronę dla dzieci ze szkół sportowych 
i biorących udział w dodatkowych zajęciach: 

w ramach szkolnych klubów sportowych (SKS) 
oraz uczniowskich klubów sportowych (UKS);

w pozaszkolnych klubach i organizacjach 
sportowych; 

uczestniczą w zawodach i zgrupowaniach 
sportowych.

Zapraszamy na wiener.pl

Materiał reklamowy niestanowiący oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Szczegółowe informacje na temat 
Pakietu OŚWIATA znajdują się w Ogólnych warunkach ubezpieczenia.
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Jesteśmy obecni na polskim rynku ubezpieczeń od 1990 
roku, a w 2019 staliśmy się częścią międzynarodowego 
koncernu Vienna Insurance Group – lidera 
ubezpieczeniowego w Europie Środkowo-Wschodniej.

Oferujemy ubezpieczenia: samochodów, domów 
i mieszkań, zdrowotne, podróżne oraz dla małych 
i średnich firm.  

Nasze produkty to pakiety rozwiązań, które możecie 
dostosować do swojego stylu życia.

O nas

Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group
ul. Wołoska 22A
02-675 Warszawa wiener.pl

Pieczątka agenta

Zapoznaj się
z naszą ofertą

Znajdź agenta
na mapie

Kup wybrane
produkty

Zgłoś szkodę Zmień dane
w polisie

Zostaw kontakt
do siebie

Z Pakietem OŚWIATA dajemy energię na radosną 
aktywność dzieci na każdym etapie ich dorastania, 
aby bezpiecznie rozwijały się i realizowały swoje pasje.


