ZAKRES UBEZPIECZENIA NNW
01.09.2017 - 31.08.2018
ZESPÓŁ SZKÓŁ HOTELARSKO – TURYSTYCZNYCH W ŚWIDNICY
Polisa EDU-A/P 040863
OPCJA PODSTAWOWA PLUS

MEDIUM
WYSOKOŚĆ ŚWIADCZCZENIA W PLN

Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku

15 000 zł

Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego

15 000 zł

100% uszczerbku na zdrowiu

15 000 zł

Poniżej 100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW za 1% uszczerbku na zdrowiu określony wyłącznie w Tabeli Norm Uszczerbku na zdrowiu
Edu Plus - 1% SU

Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki
(jednorazowe świadczenie)

150 zł
150 zł

Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

4 500 zł

Śmierć rodzica Ubezpieczonego w NNW

1 500 zł

Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy (jednorazowe świadczenie)

1 500 zł

Wstrząśnienie mózgu w wyniku NW (jeżeli w wyniku nieszczęśliwego wypadku

150 zł

Ubezpieczony doznał wstrząśnienia mózgu, w wyniku którego konieczny był co najmniej
trzydniowy pobyt Ubezpieczonego w szpitalu)

Pogryzienie przez psa, pokąsania, ukąszenie/użądlenie (jednorazowe
świadczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia określonej w umowie
ubezpieczenia, pod warunkiem co najmniej dwudniowego pobytu w szpitalu)

Opcja Dodatkowa D4 – pobyt w szpitalu w wyniku NW.
Świadczenie wypłacane od 3 dnia pobytu w szpitalu. Pierwszy i ostatni dzień pobytu są
liczone jako jeden dzień.

150 zł
50 zł/ dzień

Opcja Dodatkowa D8- operacje w wyniku NW
Operacja została zalecona przez lekarza jako niezbędna część procesu leczenia
następstwa wypadku, który miał miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej oraz
została przeprowadzona podczas pobytu Ubezpieczonego w szpitalu – TABELA nr 8

Opcja Dodatkowa D13 – koszty leczenia stomatologicznego w
wyniku NW
Świadczenie obejmuje zwrot kosztów, które zostały poniesione na odbudowę

Max. 5 000 zł

Max. 500 zł

stomatologiczną uszkodzonego lub utraconego zęba stałego.

Opcja Dodatkowa D14 - uciążliwe leczenie w wyniku NW Świadczenie
przysługuje gdy nie ma uszczerbku na zdrowiu, lecz Ubezpieczony przez 10 dni był
zwolniony zaświadczeniem lekarskim z zajęć lekcyjnych.

ŁĄCZNA SKŁADKA ROCZNA ZA OSOBĘ

50 zł

45,00 PLN

Oferta nie uwzględnia zwyżki za wyczynowe uprawianie sportu.

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, Oddział Wrocław, ul. Dąbrowskiego 44, 50-457 Wrocław
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