Rok szkolny 2021/22
Wariant 1 - Szkoły

Zakres Świadczeń/ Rodzaj Zdarzenia

Wysokość świadczenia
(zł)

SUMA UBEZPIECZENIA

19 000

Śmierć ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego, łącznie

34 000

Śmierć ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku (NNW) , łącznie

19 000

Śmierć ubezpieczonego w następstwie NNW, na terenie Placówki, łącznie

38 000

Śmierć ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu, łącznie

19 000

Śmierć Rodzica Ubezpieczonego/ Prawnego Opiekuna w następstwie nieszczęśliwego wypadku
Trwały Uszczerbek na Zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem:
•
za każdy % trwałego uszczerbku,
•
za 100 % trwałego uszczerbku suma ubezpieczenia

1 900
190
19 000

Padaczka, uszczerbek na zdrowiu, jednorazowo

190

Wstrząśnienie mózgu wskutek nieszczęśliwego wypadku, jednorazowe świadczenie

190

Oparzenia spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem, suma ubezpieczenia

1 000

Odmrożenia, suma ubezpieczenia

1 000

Uciążliwe leczenie w wyniku NW, jednorazowo.

200

Sepsa, rozpoznanie u ubezpieczonego; świadczenie jednorazowe

3 800

Borelioza, zdiagnozowanie u Ubezpieczonego, świadczenie do….

1 500

Zatrucie pokarmowe, lub nagłe zatrucie gazami, porażenie prądem lub piorunem, jednorazowo

950

Choroby odzwierzęce u Ubezpieczonego ( bąblownica, wścieklizna, toksoplazmoza), jednorazowo

950

Pobyt w szpitalu:
•

wymagany minimalny czas pobytu: 3 dni

TAK

•

limit łączny pobytu w roku polisowym: 100 dni

TAK

•

pobyt wskutek nieszczęśliwego wypadku, za każdy dzień pobytu, płatne od 1-go dnia

75

•

pobyt wskutek choroby, za każdy dzień pobytu, płatne od 2-go dnia

50

Koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku, limit ; w tym m.in.:
•

wizyty lekarskie i leczenie ambulatoryjne

•

nabycie lekarstw i środków opatrunkowych

•

badania laboratoryjne i diagnostyczne

•

badania, zabiegi i operacje szpitalne

•

wezwanie karetki pogotowia lub przewozu do szpitala/ ambulatorium

•

odbudowa stomatologiczna uszkodzonego lub utraconego zęba stałego

Koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku – rehabilitacja, limit

1 000

1 000

Zakup lub naprawa okularów i aparatów słuchowych, uszkodzonych na terenie Placówki, limit

200

Koszty leków, suma ubezpieczenia, limit do …..

500

Poważne zachorowanie

500

Pogryzienia; świadczenie jednorazowe

190

Pokąsania i Ukąszenia; świadczenie jednorazowe

380

Koszty nabycia wyrobów medycznych, limit do 30%

5 700

Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych, limit do 30%

5 700

Pomoc ASSISTANCE EDU PLUS na terenie RP ( dostęp do infolinii 24 h/ dobę) w tym m.in.:
Pomoc Medyczna, Pomoc Psychologa

TAK

Pomoc Informatyczna, Korepetycje
Składka roczna w złotych
•
•

40,00

Wymagana liczba uczestników w wariancie – 5 osób
Niniejsza ulotka ma charakter wyłącznie informacyjny i może zawierać uogólnienia. Niniejsza propozycja nie stanowi oferty handlowej
w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego

Rok szkolny 2021/22
Wariant 2 - Szkoły

Zakres Świadczeń/ Rodzaj Zdarzenia

Wysokość świadczenia
(zł)

SUMA UBEZPIECZENIA

25 000

Śmierć ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego, łącznie

40 000

Śmierć ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku (NNW) , łącznie

25 000

Śmierć ubezpieczonego w następstwie NNW, na terenie Placówki, łącznie

50 000

Śmierć ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu, łącznie

25 000

Śmierć Rodzica Ubezpieczonego/ Prawnego Opiekuna w następstwie nieszczęśliwego wypadku
Trwały Uszczerbek na Zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem:
•
za każdy % trwałego uszczerbku,
•
za 100 % trwałego uszczerbku suma ubezpieczenia

2 500
250
25 000

Padaczka, uszczerbek na zdrowiu, jednorazowo

250

Wstrząśnienie mózgu wskutek nieszczęśliwego wypadku, jednorazowe świadczenie

250

Oparzenia spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem, suma ubezpieczenia

1 000

Odmrożenia, suma ubezpieczenia

1 000

Uciążliwe leczenie w wyniku NW, jednorazowo.

200

Sepsa, rozpoznanie u ubezpieczonego; świadczenie jednorazowe

5 000

Borelioza, zdiagnozowanie u Ubezpieczonego, świadczenie do….

1 500

Zatrucie pokarmowe, lub nagłe zatrucie gazami, porażenie prądem lub piorunem, jednorazowo

1 250

Choroby odzwierzęce u Ubezpieczonego ( bąblownica, wścieklizna, toksoplazmoza), jednorazowo

1 250

Pobyt w szpitalu:
•

wymagany minimalny czas pobytu: 3 dni

TAK

•

limit łączny pobytu w roku polisowym: 100 dni

TAK

•

pobyt wskutek nieszczęśliwego wypadku, za każdy dzień pobytu, płatne od 1-go dnia

80

•

pobyt wskutek choroby, za każdy dzień pobytu, płatne od 2-go dnia

55

Koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku, limit ; w tym m.in.:
•

wizyty lekarskie i leczenie ambulatoryjne

•

nabycie lekarstw i środków opatrunkowych

•

badania laboratoryjne i diagnostyczne

•

badania, zabiegi i operacje szpitalne

•

wezwanie karetki pogotowia lub przewozu do szpitala/ ambulatorium

•

odbudowa stomatologiczna uszkodzonego lub utraconego zęba stałego

Koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku – rehabilitacja, limit
Zakup lub naprawa okularów i aparatów słuchowych, uszkodzonych na terenie Placówki, limit
Koszty leków, suma ubezpieczenia, limit do …..
Poważne zachorowanie

1 500

1 000
200
500
1 000

Pogryzienia; świadczenie jednorazowe

250

Pokąsania i Ukąszenia; świadczenie jednorazowe

500

Koszty nabycia wyrobów medycznych, limit do 30%

7 500

Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych, limit do 30%

7 500

Pomoc ASSISTANCE EDU PLUS na terenie RP ( dostęp do infolinii 24 h/ dobę) w tym m.in.:
Pomoc Medyczna, Pomoc Psychologa

TAK

Pomoc Informatyczna, Korepetycje
Składka roczna w złotych
•
•

50,00

Wymagana liczba uczestników w wariancie – 5 osób
Niniejsza ulotka ma charakter wyłącznie informacyjny i może zawierać uogólnienia. Niniejsza propozycja nie stanowi oferty handlowej
w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego

Rok szkolny 2021/22
Wariant 3 - Szkoły

Zakres Świadczeń/ Rodzaj Zdarzenia
SUMA UBEZPIECZENIA

Wysokość świadczenia
(zł)
30 000

Śmierć ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego, łącznie

55 000

Śmierć ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku (NNW) , łącznie

30 000

Śmierć ubezpieczonego w następstwie NNW, na terenie Placówki, łącznie

60 000

Śmierć ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu, łącznie

30 000

Śmierć Rodzica Ubezpieczonego/ Prawnego Opiekuna w następstwie nieszczęśliwego wypadku
Trwały Uszczerbek na Zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem:
•
za każdy % trwałego uszczerbku,
•
za 100 % trwałego uszczerbku suma ubezpieczenia

3 000
300
30 000

Padaczka, uszczerbek na zdrowiu, jednorazowo

300

Wstrząśnienie mózgu wskutek nieszczęśliwego wypadku, jednorazowe świadczenie

300

Oparzenia spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem, suma ubezpieczenia

1 000

Odmrożenia, suma ubezpieczenia

1 000

Uciążliwe leczenie w wyniku NW, jednorazowo.

200

Sepsa, rozpoznanie u ubezpieczonego; świadczenie jednorazowe

6 000

Borelioza, zdiagnozowanie u Ubezpieczonego, świadczenie do….

1 500

Zatrucie pokarmowe, lub nagłe zatrucie gazami, porażenie prądem lub piorunem, jednorazowo

1 500

Choroby odzwierzęce u Ubezpieczonego ( bąblownica, wścieklizna, toksoplazmoza), jednorazowo

1 500

Pobyt w szpitalu:
•

wymagany minimalny czas pobytu: 3 dni

TAK

•

limit łączny pobytu w roku polisowym: 100 dni

TAK

•

pobyt wskutek nieszczęśliwego wypadku, za każdy dzień pobytu, płatne od 1-go dnia

85

•

pobyt wskutek choroby, za każdy dzień pobytu, płatne od 2-go dnia

60

Koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku, limit ; w tym m.in.:
•

wizyty lekarskie i leczenie ambulatoryjne

•

nabycie lekarstw i środków opatrunkowych

•

badania laboratoryjne i diagnostyczne

•

badania, zabiegi i operacje szpitalne

•

wezwanie karetki pogotowia lub przewozu do szpitala/ ambulatorium

•

odbudowa stomatologiczna uszkodzonego lub utraconego zęba stałego

Koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku – rehabilitacja, limit
Zakup lub naprawa okularów i aparatów słuchowych, uszkodzonych na terenie Placówki, limit
Koszty leków, suma ubezpieczenia, limit do …..
Poważne zachorowanie

2 000

1 000
200
500
1 500

Pogryzienia; świadczenie jednorazowe

300

Pokąsania i Ukąszenia; świadczenie jednorazowe

600

Koszty nabycia wyrobów medycznych, limit do 30%

9 000

Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych, limit do 30%

9 000

Pomoc ASSISTANCE EDU PLUS na terenie RP ( dostęp do infolinii 24 h/ dobę) w tym m.in.:
Pomoc Medyczna, Pomoc Psychologa

TAK

Pomoc Informatyczna, Korepetycje
Składka roczna w złotych
•
•

60,00

Wymagana liczba uczestników w wariancie – 5 osób
Niniejsza ulotka ma charakter wyłącznie informacyjny i może zawierać uogólnienia. Niniejsza propozycja nie stanowi oferty handlowej
w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego

