Szczegółowy zakres ubezpieczenia
Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych w Świdnicy
na rok szkolny 2018/2019
OFERTA UBEZPIECZENIA NNW
ZAKRES PODSTAWOWY – OPCJA PODSTAWOWA
Śmierć w wyniku NW komunikacyjnego
Śmierć Ubezpieczonego wskutek NW
(w tym również zawał serca i udar mózgu)

Śmierć Ubezpieczonego wskutek NW na ternie szkoły
(w tym również zawał serca i udar mózgu)

Uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW
- 100 % uszczerbku na zdrowiu
- 1% uszczerbku na zdrowiu – 1% sumy ubezpieczenia
Koszty nabycia wyrobów medycznych
wydawanych na zlecenie
Uszczerbek na zdrowiu w wyniku padaczki - jednorazowo
Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy - jednorazowo
Śmierć rodzica Ubezpieczonego w wyniku NW
Pogryzienie przez psa, pokąsania, ukąszenie/użądlenie - jednorazowo (pobyt w szpitalu min 24 h)
Wstrząśnienie mózgu w wyniku NW – jednorazowo
(pobyt w szpitalu min 3 dni)

Uszkodzenie ciała w wyniku NNW, które wymagały interwencji lekarskiej w placówce
medycznej oraz leczenia i co najmniej dwóch wizyt kontrolnych
Pobyt w szpitalu w wyniku NW
Pobyt na terenie RP. Świadczenie wypłacane od 3 – go dnia pobytu w szpitalu.

Pobyt w szpitalu w wyniku choroby
Pobyt na terenie RP. Świadczenie wypłacane od 3 – go dnia pobytu w szpitalu.

WYSOKOŚĆ/LIMIT
ŚWIADCZENIA
30 000 zł
24 000 zł
24 000 zł
24 000 zł
240 zł
7 200 zł
240 zł
2 400 zł
2 400 zł
240 zł
240 zł
150 zł
65 zł/ dzień
65 zł/ dzień

Koszty leczenia w wyniku NW poniesione na terytorium RP
Świadczenie obejmuje zwrot kosztów: wizyt lekarskich, zabiegów ambulatoryjnych, rehabilitacji do 500 zł, badań
zleconych przez lekarza prowadzącego leczenie, pobytu w szpitalu, operacji (za wyjątkiem operacji plastycznych),
zakupu środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza

Koszty leczenia stomatologicznego w wyniku NW poniesione na terytorium RP
Odbudowa zęba stałego

Składka roczna:
bez rozszerzenia o wyczynowe uprawianie sportu
z rozszerzeniem o wyczynowe uprawianie sportu

Do 500 zł
Do 500 zł

40 zł
52 zł

Wyczynowe uprawianie sportu to uczestniczenie w treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub
szkoleniowych w ramach pozaszkolnych klubów, związków i organizacji sportowych oraz uprawianie sportu za
wynagrodzeniem.
Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności są zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Edu Plus zatwierdzonych
uchwałą nr 01/27/03/2018 Zarządu InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group
z dnia 27.03.2018 roku dostępnych na stronie www.interrisk.pl.

