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Oferta ubezpieczenia dzieci, uczniów, studentów, słuchaczy i personelu w
placówkach oświatowych

rok szkolny 2020/2021

wariant elastyczny
Zakres ubezpieczenia:

Podstawowa suma
ubezpieczenia 30,000 zł Opis:

Trwały uszczerbek na zdrowiu 30 000 zł –
1% sumy

za 1%
uszczerbku
- max 100%

36
zł/osoba

Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu:
1% SU za określony każdy % trwałego uszczerbku, -
wypłata wg Tabeli oceny procentowej trwałego
uszczerbku na zdrowiu wskutek NW stanowiącej
załącznik nr 2 do OWU,- w okresie 24 m-cy od daty NW.

Śmierć Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego
wypadku

30,000.00
Świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego wskutek
nieszczęśliwego wypadku: wypłacane w wysokości 100%
SU, w okresie 24 m-cy od daty NW.

Śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku
komunikacyjnego

15,000.00

Świadczenie z tytułu śmierci wskutek wypadku
komunikacyjnego: wypłacane w wysokości 100% SU, w
okresie 24 m-cy od daty NW.

Śmierć Ubezpieczonego wskutek popełnienia
samobójstwa

15,000.00

Świadczenie z tytułu śmierci wskutek popełnienia
samobójstwa: wypłacane w wysokości 100% SU, w
okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, osoby, które
nie ukończyły 16 roku życia.

Pobyt w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku

5,000.00

Świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu wskutek NW:
świadczenie w wysokości 1% SU za dzień, świadczenie
wypłacane za każdy dzień nieprzerwanego pobytu w
szpitalu, począwszy od 1-go dnia hospitalizacji i nie dłużej
niż 90 dni. W przypadku kilkukrotnego pobytu w szpitalu
związanego z jednym zdarzeniem w związku z NW,
wypłata świadczenia łącznie do 180 dni.

Pobyt w szpitalu wskutek choroby

5,000.00

Świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu wskutek choroby:
świadczenie w wysokości 1% SU za dzień, świadczenie
wypłacane za każdy dzień nieprzerwanego pobytu w
szpitalu, począwszy od 1-go dnia hospitalizacji i nie dłużej
niż 30 dni.

Oparzenia lub odmrożenia ciała

5,000.00

Świadczenie z tytułu oparzenia lub odmrożenia ciała:
wypłata na podstawie wskaźników w tabeli OWU, max.
do 60% SU, oparzenie od II do IV stopnia.

Uciążliwość leczenia

250.00

Świadczenie z tytułu uciążliwości leczenia: świadczenie
wypłacane, jednorazowo, pobyt w szpitalu min 5 dni, brak
trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Wstrząśnienie mózgu

500.00

Świadczenie z tytułu uciążliwości leczenia: świadczenie
wypłacane, jednorazowo, pobyt w szpitalu min 5 dni, brak
trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Pogryzienie przez zwierzęta lub ukąszenia przez
owady lub węże

500.00

Świadczenie z pogryzienia przez zwierzęta oraz
ukąszenia przez węże lub żmije: pobyt w szpitalu min 1
dzień, brak trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Zachorowania na COVID-19

500.00

Świadczenie z tytułu zachorowania na COVID-19:
świadczenie wypłacane jednorazowo, osoby, które nie
ukończyły 18 roku życia, za dzień zdarzenia
ubezpieczeniowego uważa się dzień postawienia
wstępnej diagnozy, który nastąpił w okresie trwania
ochrony ubezpieczeniowej.



Śmierci rodzica lub opiekuna prawnego

2,000.00

Świadczenie z tytułu śmierci rodzica lub opiekuna
prawnego: świadczenie wypłacane jednorazowo, za
dzień zdarzenia ubezpieczeniowego uważa się dzień
śmierci rodzica lub opiekuna prawnego, który nastąpił w
okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej.

Czasowa niezdolności do pracy lub nauki

500.00

Świadczenie z tytułu czasowej niezdolności do pracy lub
nauki: świadczenie wypłacane jednorazowo, niezdolność
potwierdzona przez lekarza, niezdolność trwająca
minimum 21 dni.

Zwrot kosztów leczenia

5,000.00

Zwrot kosztów leczenia: przedmiotem ubezpieczenia są
udokumentowane i uzasadnione koszty leczenia NNW:
wizyt lekarskich, zabiegów ambulatoryjnych zleconych
przez lekarza, zaleconych lekarstw oraz opatrunków,
transportu z miejsca wypadku do szpitala lub
ambulatorium. Zaistniałe w okresie nie dłuższym niż 24
m-ce od daty NW, poniesione na terytorium RP, pod
warunkiem, że koszty te nie zostały pokryte z
ubezpieczenia społecznego lub jakiegokolwiek innego
tytułu.

Zwrot koszty rehabilitacji

5,000.00

Zwrot kosztów rehabilitacji: przedmiotem są
udokumentowane i uzasadnione koszty rehabilitacji
zleconej przez lekarza, zaistniałe w okresie nie dłuższym
niż 24 m-ce od daty NW, poniesione na terytorium RP,
pod warunkiem że koszty te nie zostały pokryte z
ubezpieczenia społecznego lub jakiegokolwiek innego
tytułu

Zwrot kosztów operacji plastycznych

2,500.00

Zwrot kosztów operacji plastycznych: wykonane na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wykonane w okresie
24 m-cy od daty NW, konieczność wykonania
potwierdzona zaświadczeniem lekarskim.

Zwrot kosztów odbudowy stomatologicznej zębów
stałych

500.00

Zwrot kosztów odbudowy stomatologicznej zębów
stałych: limit na jeden ząb 250 zł, poniesione na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej, poniesione w okresie 6 m-cy
od daty NW.

Zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych
i środków pomocniczych

5,000.00

Zwrot kosztów zwrot kosztów nabycia przedmiotów
ortopedycznych i środków pomocniczych: poniesione w
okresie 24 m-cy od daty NW, poniesione na terytorium
RP, pod warunkiem że koszty te nie zostały pokryte z
ubezpieczenia społecznego lub jakiegokolwiek innego
tytułu.

Zwrot kosztów zakupu lub naprawy uszkodzonych
okularów korekcyjnych lub aparatu słuchowego

400.00

Zwrot kosztów zakupu lub naprawy uszkodzonych
okularów korekcyjnych lub aparatu słuchowego:
poniesione na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
poniesione w okresie 6 m-cy od daty NW.

Zwrot kosztów korepetycji

500.00
Zwrot kosztów korepetycji: poniesione na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej, poniesione w okresie 6 m-cy
od daty NW.

uprawianie sportów o charakterze wyczynowym
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