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NNW szkolne nie jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Warto wiedzieć, że takich ubezpieczeń, do których jesteśmy 

zobowiązani np. ustawą, jest zresztą niewiele. Jednym z nich jest OC pojazdów mechanicznych. NNW szkolne jest 

ubezpieczeniem całkowicie dobrowolnym, a więc to od nas zależy, czy zdecydujemy się je kupić.

To ubezpieczenie warto mieć, ale też żadna instytucja nie może nas przymuszać do zakupu. Dziecko, które nie ma 

NNW może normalnie uczestniczyć w zajęciach szkolnych, przedszkolnych, lekcjach WF itp.

Warto o tym pamiętać i nie dać sobie wmówić, że jest inaczej. W razie problemów w tym obszarze, można 

skontaktować się z Kuratorium Oświaty, właściwym co do miejsca, w którym znajduje się szkoła.

NNW szkolne jest obowiązkowe
1 .  M I T

Potrzebujesz pomocy w wyborze NNW dla dziecka?
Znajdziesz nas na: www.finli.pl lub www.phinance.pl 

Początek września to zwykle okres, kiedy wraca temat NNW dzieci, czyli ubezpieczenia następstw 

nieszczęśliwych wypadków, które potocznie nazywamy ubezpieczeniem szkolnym. Wokół tego tematu 

narosło wiele mitów, warto je obalić i poznać fakty. 

Co musisz wiedzieć o ubezpieczeniu NNW dziecka zanim je kupisz? Pamiętaj, że dobre ubezpieczenie NNW 

dziecka, to spokojny sen rodzica i bezpieczny rok szkolny. Ubezpieczenie kupisz u Doradcy Phinance i online, 

na stronie Finli.pl

Co warto wiedzieć?
N N W  S Z K O L N E



Ubezpieczenia NNW nie musisz kupować w szkole. Utarło się, że szkoły, rady rodziców, przedstawiają na początku 

roku szkolnego ofertę ubezpieczenia NNW, ale nie zawsze jest ona korzystna dla rodziców.

Warto pamiętać, że żaden z organów szkolnych nie ma prawa nas przymuszać, czy w żaden sposób nakłaniać do 

zakupu takiego ubezpieczenia. Oferta, którą przedstawia szkoła czy przedszkole może być oczywiście korzystna, ale 

zanim zdecydujemy się na zakup, warto porównać ją z innymi ofertami - np. na stronie finli.pl

NNW szkolne kupione w sieci czy za pośrednictwem Doradcy, będzie działało tak samo, jak to zakupione w placówce 

szkolnej.

Próby namawiania do zakupu oferty w szkole, przedszkolu oczywiście będą się zdarzać, ale warto pamiętać, że takie 

nakłanianie nie jest zgodne z prawem.

Rzecznik Ubezpieczonych zwraca uwagę na fakt przekazywania nierzetelnej informacji przez szkoły, na temat 

obowiązku ubezpieczenia dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach w zakresie następstw nieszczęśliwych 

wypadków (NNW).

Z sygnałów docierających do Rzecznika wynika, że wielu rodziców jest błędnie informowanych, że umowa 

ubezpieczenia NNW dzieci uczących się jest obowiązkowa i powinna być zawarta z ubezpieczycielem wskazanym 

przez dyrekcję szkoły.

Warto jeszcze raz podkreślić, że jest to nieprawda i rodzice mają absolutną dowolność w zakresie decyzji o tym czy 

ubezpieczą dziecko, oraz w zakresie wyboru ubezpieczyciela.

Ubezpieczenia nie musisz kupować w szkole
2 .  F A K T

Potrzebujesz pomocy w wyborze NNW dla dziecka?
Znajdziesz nas na: www.finli.pl lub www.phinance.pl 



NNW szkolne może być dobrym ubezpieczeniem, pod warunkiem, że ma odpowiedni zakres. Najczęściej jednak 

rodzice decydują się na ubezpieczenie tanie, kosztujące 30-40 zł za rok ochrony i w razie wystąpienia wypadku, są 

bardzo rozczarowani pomocą, jaką uzyskują.

Tanie ubezpieczenie NNW to najczęściej bardzo niska wypłata i po takiej polisie nie należy się spodziewać realnej 

pomocy. Kupując NNW szkolne należy przede wszystkim zwrócić uwagę na sumę ubezpieczeniową. Jeśli wynosi ona 

15-20 tys. złotych, wypłata odszkodowania będzie przeważnie symboliczna.

Warto podkreślić, że odszkodowanie z ubezpieczenia NNW dziecka jest wypłacane w wysokości zależnej od 

procentowego uszczerbku na zdrowiu. Wielu rodziców nie zdaje sobie z tego sprawy. Jeśli więc ubezpieczyciel 

wypłaca odszkodowanie w wysokości np. 100 zł za 1 % uszczerbku, a złamanie ręki bez komplikacji to zwykle około 5 

% uszczerbku, odszkodowanie wyniesie zaledwie 500 zł.

Łatwo przewidzieć, że taka pomoc prawdopodobnie nie wystarczy ani na rehabilitację, ani koszty prywatnego 

leczenia, nie mówiąc już nawet o pomocach medycznych czy innych związanych z wypadkiem wydatkach.

Tanie ubezpieczenie = Niska wypłata
3 .  FA K T

Ubezpieczenie NNW szkolne nie jest produktem standaryzowanym. Oznacza to, że może mieć w zależności od 

ubezpieczyciela, wybranej oferty, kompletnie różny zakres. W podstawowych wariantach, będzie zapewniało tylko 

wypłatę odszkodowania w razie wystąpienia nieszczęśliwego wypadku, w innych może pokryć koszty leczenia, 

rehabilitacji, opiekę assistance, operacji, protetyki itp.

Warto kupując takie ubezpieczenie zdecydować się na wariant, który w razie nieszczęście będzie faktycznym 

wparciem.

Zastanów się jakiej pomocy oczekiwałbyś od ubezpieczyciela w sytuacji, kiedy 

dojdzie do wypadku i wybierz produkt, który to zapewnia. Jeśli masz wątpliwości, 

omów je z Doradcą.

NNW może mieć bardzo różny zakres
4 .  FA K T
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Wielu rodzicom wydaje się, że ubezpieczenie NNW chroni dziecko tylko w szkole, a nie jest to prawdą. Ubezpieczenie 

działa nie tylko w placówce, ale także poza nią, w drodze do domu i szkoły, w czasie zajęć pozalekcyjnych, a także w 

większości wypadków w czasie wyjazdów i wypoczynku wakacyjnego.

Jeśli do wypadku dojdzie w jakimkolwiek miejscu poza szkołą, również możemy się ubiegać o odszkodowanie.

Fakty te czynią NNW bardzo kompleksowym i faktycznie bardzo przydatnym ubezpieczeniem.

Co istotne koszt takiej ochrony w przeliczeniu na jeden dzień ochrony jest bardzo niski - nawet jeśli mówimy o bardzo 

bogatych wariantach. Czy za bezpieczeństwo i ewentualną pomoc dla swojego dziecka w razie wypadku jesteś w 

stanie przeznaczyć 50 groszy, złotówkę dziennie?

NNW chroni przez cały rok
5 .  F A K T

Chociaż większość rodziców zawiera umowę ubezpieczenia we wrześniu/ październiku - warto pamiętać, że NNW 

dziecka możemy kupić w dowolnym momencie roku. Umowę ubezpieczenia możemy zawrzeć w dowolnym miesiącu, 

zwykle także będzie ona obowiązywała od kolejnego dnia roboczego.

Jeśli nie kupiliśmy polisy na początku roku szkolnego, można z powodzeniem zrobić to wcześniej/ później.

Jeśli wrześniowy budżet jest na tyle napięty, że trudno będzie w nim ująć dobrą polisę, można spokojnie zrobić to 

również odrobinę później.

Ubezpieczyć można dzieci szkolne, przedszkolne, żłobkowe.

NNW możesz kupić w dowolnym momencie roku
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Warto pamiętać również, że NNW szkolne to ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków - a więc nie 

ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą (chyba, że dotyczą one takiego wypadku, ale

tu zakres jest zwykle ograniczony). Jeśli dziecko wyjeżdża, zwłaszcza za granicę, warto skorzystać z 

komplementarnej oferty, którą kupuje się na okres przebywania na wyjeździe.

Takie ubezpieczenie turystyczne, daje możliwość pokrycia kosztów leczenia, także w przypadku nadległego 

zachorowania, transportu medycznego czy innego nieprzewidzianego zdarzenia. Taki zakres nie jest dostępny 

standardowo w ubezpieczeniach szkolnych NNW i warto o tym pamiętać.

Jeśli Twoje dziecko wyjeżdża na obóz językowy, wycieczkę klasową za granicę, na wymianę czy wakacje z rodzicami, 

warto pomyśleć o doubezpieczeniu.

Szczegółowe rozwiązania może przygotować dla Ciebie nasz Doradca.

NNW szkolne to nie ubezpieczenie podróżne
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