
 

ISIC Polska (Stowarzyszenie Almatur) 

ul. Bagatela 10/10, 00-585 Warszawa 
Tel: (0-22) 826 26 14; Fax: (0-22) 827 90 55 

Strona: www.isic.pl; Mail: info@isic.pl  

 
Oferta NNW w RP + Europa  dla uczniów Zespołu Szkół Politechniki Łódzkiej 

w roku szkolnym  2018/2019 
 

Wzorem lat poprzednich, chcielibyśmy zaproponować Państwu możliwość wykupienia ubezpieczenia NNW na 
terenie RP + Europy wraz z Międzynarodową Legitymacją Studencką ISIC na preferencyjnych warunkach. 

 
Zakres i sumy ubezpieczenia: 

1) Ubezpieczenie gwarantowane jest przez  Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 
2) suma ubezpieczenia NNW 20 000 PLN 
3) okres ubezpieczenia od 1 września 2018 roku do 31 sierpnia 2019 roku (dla klas III LO do 30 września 2019) 
4) ubezpieczenie obejmuje : 

a. Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu – 1% sumy ubezpieczenia za 1% trwałego 
uszczerbku na zdrowiu 

b. m.in. skręcenia, zwichnięcia   
c. świadczenie z tytułu śmierci  - 15 000 PLN 
d. zwrot udokumentowanych kosztów nabycia środków pomocniczych do wysokości 2 000 PLN 
e. zasiłek dzienny z tytułu pobytu w szpitalu – 40 zł za dzień (pobyt minimum 10 dni) 
f. następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe w wyniku amatorskiego uprawiania sportów 

zimowych* oraz wyczynowego uprawiania sportów**, 
g. wszystkie zdarzenia powstałe podczas zajęć organizowanych przez szkołę, w tym także podczas 

wycieczek, praktyk, obozów naukowych, wyjazdów naukowych, zajęć terenowych, jak również 
podczas czasu wolnego 

5) ubezpieczenie NNW obejmuje całą Europę (w tym Rosję) 

Składka – 50 PLN 
 

WAŻNE dla wyjeżdżających za granicę – wycieczki szkolne, wyjazdy prywatne, narciarskie, obozy, kolonie itp.  

Rozszerzenia zakresu za dodatkową opłatą na rok: 

1. Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą RP (SU 50.000 EUR) – dopłata 65 PLN                                      
(pokrycie leczenia w kraju pobytu poza RP związanego z nagłym zachorowaniem  lub wypadkiem np. złamanie nogi, ból 

zęba) Nie obejmuje USA, Kanady, Japonii i Australii. 

2. Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym (SU 100 000 PLN) - dopłata 10 PLN 

3. Ubezpieczenie w zakresie sportów ekstremalnych*** – dopłata 20 PLN 

4. Rozszerzenie koszów leczenia za RP na całym świecie - dopłata  195 PLN  
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Międzynarodowa Legitymacja Studencka ISIC  - gratis 
 
Każdy uczeń/student, który wykupi ubezpieczenie NNW na terenie Europy otrzyma Międzynarodową Legitymację 
Studencką ISIC gratis. Z legitymacją ISIC otrzymujesz rabaty w kilkudziesięciu tysiącach miejsc na całym świecie. 
Ponad 3000 punktów honoruje ISIC w Polsce, udzielając jej posiadaczom rabatów do 50%. Więcej szczegółów o 
dodatkowych korzyściach z posiadania ISIC na stronie isic.pl 

 
 

Wystawianie ISIC z ubezpieczeniem NNW  
1. Do wystawienia legitymacji niezbędne jest dostarczenie zdjęcia ucznia wraz z uzupełnieniem danych na 

wniosku przystępujących do ubezpieczenia i wniesienie opłaty podstawowej 50 zł + opłaty za opcje 

dodatkowe  

 
Postępowanie w razie wypadku  
Do obsługi szkód dedykujemy  Peritus Sp. z o.o. 
 
W razie zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków 
należy dokonać zgłoszenia szkody : 

• online na stronie https://www.gothaer.pl/pl-nnw-szkolne wypełniając internetowy formularz lub 

• mailem na adres: kontakt@gothaer.pl lub 

• telefonicznie pod nr +48 22 469 69 69  

• osobiście do naszego przedstawiciela Peritus Sp. z o.o.  Łódź ul. Bednarska 42 lub mailem na 
adres peritus@twojeubezpieczenia.pl 

 
 
Pozdrawiamy serdecznie,  

 
Mirosław Sikorski    
Przewodniczący 

 
Stanisław Sikorski 
Prezes Zarządu 

Stowarzyszenie Almatur ISIC Polska  
ul. Bagatela 10/10,  00-585 Warszawa 

PERITUS Sp. z o.o. 
ul. Bednarska 42,  93-037 Łódź    

         

 
*amatorskie uprawianie sportów zimowych - forma aktywności fizycznej podejmowana przez ubezpieczonego w warunkach zimowych, 
dla wypoczynku, rozrywki i odnowy sił psychofizycznych (nieobejmująca wyczynowego uprawiania sportu), np. narciarstwo, snowboard, 
saneczkarstwo, bobsleje, hokej na lodzie, jazda figurowa na lodzie, bojery, biatlon, curling itp  
 
**wyczynowe uprawianie sportu – forma aktywności fizycznej polegająca na uprawianiu dyscyplin sportu w celu uzyskania, w drodze 
rywalizacji, maksymalnych wyników sportowych przez osoby będące członkami wszelkiego rodzaju klubów, związków i organizacji 
sportowych; jak również uczestnictwo w treningach, zgrupowaniach, seminariach i obozach szkoleniowych. W rozumieniu niniejszej umowy 
za wyczynowe uprawianie sportu nie uważa się profesjonalnego uprawiania sportu, tj. sportu uprawianego w celach zarobkowych.  
 
***sporty ekstremalne – rodzaje aktywności fizycznej, które niosą za sobą duże prawdopodobieństwo wypadkowości dla osób je 
uprawiających. Za sporty ekstremalne uznaje się, w szczególności: wspinaczkę skalną, lodową, taternictwo, alpinizm, himalaizm, 
speleologia, buldering, canyoning, trekking powyżej 2500m, sporty i sztuki walki, sporty obronne, nurkowanie poniżej 15m, freedriving, 
kajakarstwo górskie, rafting, hydrospeed, kitesurfing, windsurfing, wakeboarding, szybownictwo, pilotowanie samolotów lub śmigłowców, 
motolotniarstwo, lotniarstwo, paralotniarstwo, skoki ze spadochronem, jazdę na motorach, quadach i rowerach po specjalnie 
przygotowanych trasach (muldy i przeszkody), bangee, zorbing, skoki narciarskie, oraz zamierzoną jazdę poza wyznaczonymi trasami, w tym 
jazdę wyczynową, udział w rajdach i wyścigach pojazdów wodnych lądowych lub powietrznych, wyprawy do miejsc charakteryzujących się 
ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi.  

 


