SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 - POLISA EDU-A/P NUMER 053514
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
w roku szkolnym 2018/2019
SUMA UBEZPIECZENIA
L.p. Zakres ubezpieczenia

12 000 zł
Skumulowane wysokości świadczeń

PAKIET PODSTAWOWY
1.

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku wypadku w placówce oświatowej

- 18 000 zł-

2.

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego

- 18 000 zł-

3.

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku wypadku

- 12 000 zł-

4.

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu

5.

Uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku wypadku,zawału serca lub udaru mózgu

5.1
5.2

- 12 000 zł-

za każdy 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu

tak
120 zł

za 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu

12 000 zł

6.

Uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku ataku padaczki (jednorazowe świadczenie)

-

120 zł-

7.

Wstrząśnienie mózgu w wyniku wypadku

-

120 zł-

8.

Pogryzienie Ubezpieczonego przez psa, pokąsanie, ukąszenie, użądlenie (jednorazowe świadczenie)

-

120 zł-

9.

Koszty nabycia wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych (maksymalne
swiadczenie), w tym również zwrot kosztu zakupu lub naprawy okularów korekcyjnych lub aparatu słuchowego uszkodzonych
podczas wypadku w czasie zajęć lekcyjnych - do 200 PLN

- 3 600 zł-

10. Oparzenia u Ubezpieczonego w wyniku wypadku (maksymalne świadczenie)

- 1 000 zł-

11. Odmrożenia u Ubezpieczonego (maksymalne świadczenie)

- 1 000 zł-

12. Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego Ubezpieczonego w wyniku wypadku

- 1 200 zł-

PAKIET "SZPITAL I CHOROBY"
Dzienne świadczenie szpitalne Ubezpieczonego
13. szpital płatny od 1 dnia dnia pobytu /dzień przyjęcia Ubezpieczonego do szpitala i dzień wypisu Ubezpieczonego ze szpitala,
w przypadku wypłaty świadczenia, liczone są łącznie jako dwa dni pobytu Ubezpieczonego w szpitalu/

tak

13.1

pobyt w wyniku wypadku /od 1-go do 10-go dnia pobytu/

75 zł

13.2

pobyt w wyniku wypadku /od 11-go do 60-go dnia pobytu/

50 zł

13.3

pobyt w wyniku choroby /od 1-go do 10-go dnia pobytu/

75 zł

13.4

pobyt w wyniku choroby /od 11-go do 60-go dnia pobytu/

50 zł

14.

Poważne zachorowania Ubezpieczonego (katalog 15 chorób):
a)nowotwór złośliwy, b)paraliż, c)niewydolność nerek, d)transplantacja głównych organów, e)poliomyelitis, f)utrata mowy, g)
utrata słuchu, h)utrata wzroku, i)anemia plastyczna, j)stwardnienie rozsiane, k)cukrzyca typu I, l)niewydolność serca, m)
choroba autoimmunologiczna, n)sepsa, o)zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

- 2 000 zł-

15. Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego wady wrodzonej serca

- 1 000 złPAKIET "KOSZTY LECZENIA"

16. Zwrot kosztów leczenia poniesonych w wyniku nieszczęśliwego wypadku1

17.

Rehabilitacja – zlecone przez lekarza prowadzącego leczenie specjalistyczne zabiegi udzielane przez osoby uprawnione do
udzielania w/w świadczeń, realizowane metodą kinezyterapii, fizykoterapii, masażu leczniczego, mające na celu wyleczenie
lub zmniejszenie dysfunkcji narządów, a także przywrócenie pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej,
utraconej w następstwie nieszczęśliwego wypadku;1

18. Zwrot kosztu zakupu leków (po pobycie w szpitalu) 1,2
1 na podstawie przedłożonych faktur
2 po 1-dniowym pobycie w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku

19.

20.

PAKIET "ASISTANCE"
Indywidualne korepetycje–jeżeli Ubezpieczony uczeń lub student uległ nieszczęśliwemu wypadkowi, który jest objęty
ochroną ubezpieczeniową, w wyniku którego nie mógł uczęszczać na zajęcia lekcyjne nieprzerwanie przez okres co najmniej 7
dni, udokumentowane zaświadczeniem lekarskim, Ubezpieczyciel za pośrednictwem Centrum Assistance zorganizuje i
pokryje koszt indywidualnych korepetycji z wybranych przez Ubezpieczonego ucznia lub studenta przedmiotów wchodzących
w zakres programowy realizowany w szkole lub uczelni maksymalnie do 10 godzin lekcyjnych w odniesieniu do jednego
nieszczęśliwego wypadku.
Pomoc medyczna–wizyta lekarza Centrum Assistance, organizacja wizyty u lekarza specjalisty, wizyta pielęgniarki, dostawa
leków, opieka domowa po hospitalizacji, transport medyczny, infolinia medyczna.

do 2 000 zł

do 2 000 zł

do 100 zł

SU:

5 000zł

