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Zakres Klauzula szkolna 1111 – rok szkolny 2019/2020 
Zakres / wariant A B C 
Śmierć wskutek nieszczęśliwego 
wypadku 

50000 zł 70000 zł 100000 zł 

Dodatkowe świadczenie na wypadek 
śmierci wskutek nieszczęśliwego 
wypadku w środku lokomocji lub 
aktów sabotażu i terroru 

25000 zł 35000 zł 50000 zł 

Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek 
NW 

30000 zł 40000 zł 60000 zł 

Dodatkowe świadczenie z tytułu 
trwałego uszczerbku na zdrowiu 
wskutek aktów sabotażu i terroru 

15000 zł 20000 zł 30000 zł 

Jednorazowe świadczenie z tytułu 
pogryzienia przez psa lub kota, 
ukąszenia przez żmiję, użądlenia 

200 zł 200 zł 200 zł 

Jednorazowe świadczenie z tytułu 
wystąpienia nieszczęśliwego wypadku 
w przypadku, gdy nie został orzeczony 
trwały uszczerbek na zdrowiu 

150 zł 150 zł 150 zł 

Zwrot kosztów korepetycji 
niezbędnych w następstwie 
nieszczęśliwego wypadku 

400 zł 400 zł 400 zł 

Zwrot kosztów pomocy 
psychologicznej po nieszczęśliwym 
wypadku 

400 zł 400 zł 400 zł 

Zwrot kosztów poszukiwania dziecka 
w przypadku zaginięcia 

5000 zł 5000 zł 5000 zł 

Zwrot kosztów operacji plastycznej 
niezbędnej wskutek NW 

4000 zł 6000 zł 10000 zł 

Zwrot kosztów leczenia 4000 zł 6000 zł 8000 zł 
Jednorazowe świadczenie z tytułu 
leczenia szpitalnego wskutek NW 

1000 zł 1500 zł 3000 zł 

Jednorazowe świadczenie z tytułu 
poważnego zachorowania 
Ubezpieczonego 

1000 zł 2000 zł 5000 zł 

Zwrot kosztów rehabilitacji 4000 zł 6000 zł 8000 zł 
Zwrot kosztów wypożyczenia lub 
nabycia środków specjalnych lub 
uszkodzenia sprzętu medycznego 

4000 zł  
(uszkodzenie sprzętu 

medycznego max. 500 
zł) 

6000 zł  
(uszkodzenie sprzętu 

medycznego max. 500 
zł) 

8000 zł  
(uszkodzenie sprzętu 

medycznego max. 500 
zł) 

Dzienne świadczenie szpitalne z 
powodu choroby 

35 zł / dzień  
(max. 500 zł) 

35 zł / dzień  
(max. 500 zł) 

35 zł / dzień  
(max. 500 zł) 

Jednorazowe świadczenie na wypadek 
śmierci prawnego opiekuna 
Ubezpieczonego wskutek NW 

10000 zł 10000 zł 10000 zł 

Bezpieczne dziecko w sieci 2 zgłoszenia  
(w okresie 

ubezpieczenia) 

2 zgłoszenia  
(w okresie 

ubezpieczenia) 

2 zgłoszenia  
(w okresie 

ubezpieczenia) 
Składka roczna za 1 osobę: 47 zł 

 

79 zł 125 zł 









Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Polna 11a, 13-200 Działdowo

tel. 23 697 06 92
e-mail: szkolajezykow@darsa.pl

- DLA DZIECI (OD 4 ROKU ŻYCIA),

- MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH,

- MATURALNE, EGZAMINACYJNE

   (PRZYGOTOWANIE M.IN. DO  FCE, TELC),

- OGÓLNE ORAZ TEMATYCZNE I BRANŻOWE,

- GRUPOWE I INDYWIDUALNE,

- DLA FIRM.

SZKOŁA JĘZYKÓW
OBCYCH DAR www.edukacja.darsa.pl

KURSY JĘZYKOWE

KURSY JĘZYKOWE

ANGIELSKI

ANGIELSKI

NIEMIECKI

NIEMIECKI

WŁOSKI

WŁOSKI

HISZPAŃSKI

HISZPAŃSKI

ROSYJSKI

ROSYJSKI

Publiczne Działdowskie Centrum Kształcenia Ustawicznego DAR
w Działdowie, ul. Polna 11a, tel. 023 697 06 90, www.darsa.pl

Już od tego roku „DOBRY START”
300 + dla uczniów  do 20 roku życia

››› asystentka stomatologiczna – 1 rok, forma stacjonarna
››› asystent osoby niepełnosprawnej – 1 rok, forma zaoczna
››› orysta – 1 rok – forma zaoczna
››› opiekun medyczny – 1 rok, forma zaoczna
››› technik administracji – 2 lata, forma zaoczna
››› technik bezpieczeństwa i higieny pracy – 1,5 roku, forma zaoczna
››› technik usług kosmetycznych – 2 lata – forma zaoczna
››› technik ochrony zycznej osób i imienia – 2 lata, forma zaoczna 
››› terapeuta zajęciowy – 2 lata, forma stacjonarna
››› h igienistka stomatologiczna – 2 lata, forma stacjonarna

              

Nauka we wszystkich

szkołach

  jest bezpłatna 

Kandydatom przyjętym 
do wybranego typu szkoły 

wydajemy na życzenie 
zaświadczenie do ZUS i inne.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

         

Kursy nadające uprawnienia:
›››  Technik rolnik – Kwalikacyjny Kurs Zawodowy
›››  Technik rachunkowości - Kwalikacyjny Kurs Zawodowy
›››  Technik informatyk - Kwalikacyjny Kurs Zawodowy
... i wiele innych kierunków

 Szkoła Policealna dla Dorosłych
na podbudowie szkoły średniej (nie jest wymagana matura)

na podbudowie szkoły zawodowej, szkoły podstawowej i gimnazjum

Publiczne Działdowskie Centrum Kształcenia Ustawicznego DAR

w Działdowie, ul. Polna 11a, tel. 023 697 06 90, www.darsa.pl

Już od tego roku „DOBRY START”

300   dla uczniów  do 20 roku życia

››› asystentka stomatologiczna – 1 rok, forma stacjonarna

››› asystent osoby niepełnosprawnej – 1 rok, forma zaoczna

››› orysta – 1 rok – forma zaoczna

››› opiekun medyczny – 1 rok, forma zaoczna

››› technik administracji – 2 lata, forma zaoczna

››› technik bezpieczeństwa i higieny pracy – 1,5 roku, forma zaoczna

››› technik usług kosmetycznych – 2 lata – forma zaoczna

››› technik ochrony zycznej osób i imienia – 2 lata, forma zaoczna 

››› terapeuta zajęciowy – 2 lata, forma stacjonarna

››› h igienistka stomatologiczna – 2 lata, forma stacjonarna

              

Nauka we wszystkich

szkołach

  jest bezpłatna 

Kandydatom przyjętym 

do wybranego typu szkoły 

wydajemy na życzenie 

zaświadczenie do ZUS i inne.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

         

Kursy nadające uprawnienia:

›››  Technik rolnik – Kwalikacyjny Kurs Zawodowy

›››  Technik rachunkowości - Kwalikacyjny Kurs Zawodowy

›››  Technik informatyk - Kwalikacyjny Kurs Zawodowy

... i wiele innych kierunków

 Szkoła Policealna

na podbudowie szkoły średniej (nie jest wymagana matura)
na podbudowie szkoły zawodowej, szkoły podstawowej i gimnazjum

+
















