OFERTA UBEZPIECZENIA NNW DZIECI I PERSONELU OŚWIATOWEGO NA ROK PRZEDSZKOLNY 2022 - 2023
Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków wywołane nagłą przyczyną zewnętrzną powodujące uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć ubezpieczonego oraz
wskazane poważne zachorowania. Istotą ubezpieczenia jest pokrycie szkód powstałych w wyniku nagłych, nieprzewidzianych zdarzeń. Zakres terytorialno-czasowy NW: cały świat, 24 godziny na
dobę, 365 dni w roku.
Poniższy wykaz jest uproszczeniem. Szczegóły ochrony i podstawę prawną stanowią załączone OWU EDU PLUS zatwierdzonych uchwałą nr 01/25/03/2022 Interrisk TU SA Vienna Insurance
Group z dnia 25 marca 2022 roku.
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ: INTERRISK TU SA VIENNA INSURANCE GROUP
ZAKRES OCHRONY
SKŁADKA
Śmierć wskutek NW
Śmierć wskutek NW komunikacyjnego
Śmierć wskutek NW na terenie placówki oświatowej
Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW
(określony % sumy zg. z tabelą uszczerbków)
Złamanie kości, zwichnięcie lub skręcenie stawów w skutek NW
Jednorazowe świadczenie w przypadku uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku
padaczki
Jednorazowe świadczenie w przypadku wstrząśnienia mózgu w następstwie
nieszczęśliwego wypadku (pod warunkiem 3 dni pobytu w szpitalu)
Zwrot kosztów wycieczki szkolnej
Jednorazowe świadczenie w przypadku pogryzienia, pokąsania, ukąszenia
Rozpoznania u Ubezpieczonego chorób odzwierzęcych (bąblowicy,
toksoplazmozy, wścieklizny)
Pakiet kleszcz i bolerioza
Oparzenie lub odmrożenie w wyniku NW
Jednorazowe świadczenie na wypadek zdiagnozowania wrodzonej wady serca
Zwrot kosztów leków po min 4 dniowym pobycie w szpitalu wskutek NW

OFERTA UBEZPIECZENIA - INTERRISK przedszkole
WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ
47,00 zł
30.000 (w tym zawał serca, udar mózgu)
15.000 (dodatkowo)
60.000
30.000

300
300
Max 500,00
300,00
600,00 jeśli 2 dni pobytu w szpitalu
Max 1.500
Max 1 500
Max 2.500
1.000
500
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Jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania:

Zdiagnozowanie sepsy u ubezpieczonego
Zdiagnozowanie u ubezpieczonego chorób odzwierzęcych (bąblowica,
toksoplazmoza, wścieklizna)
Dzienne świadczenie szpitalne na skutek NW
Dzienne świadczenie szpitalne na skutek choroby
Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji poniesionych wskutek NW
Zwrot kosztów operacji plastycznych przeprowadzonych w celu usunięcia
skutków NW
Zwrot kosztów operacji przeprowadzonych w wyniku NW
Koszt odbudowy stomatologicznej w celu usunięcia ubytków w uzębieniu stałym
powstałych wskutek NW
Koszt zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
niezbędnych wskutek NW na terenie placówki oświatowej
Śmierć rodzica / opiekuna prawnego dziecka wskutek NW
Koszty opłacanego czesnego po śmierci opiekuna prawnego lub rodzica w
następstwie NW
Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych w wyniku NW
HEJT STOP
Wyczynowe uprawianie sportów
ASSISTANCE EDU PLUS (pomoc medyczna, transporty medyczne, dostawa
leków, indywidualne korepetycje, rehabilitacja)
Nieszczęśliwym Wypadkiem jest także
Zawał serca u dziecka
Udar mózgu u dziecka
Wstrząs mózgu w wyniku NW
Usiłowanie popełnienia lub popełnienie samobójstwa
Utonięcie
tak epileptyczny
Zatrucie gazem, zatrucie pokarmowe, porażenie prądem piorunem

1.000
(nowotwór złośliwy, paraliż, niewydolność nerek, poliomyelitis, utrata wzroku, utrata mowy, utrata słuchu,
anemia aplastyczna, SM, cukrzyca typu I, niewydolność serca, choroby autoimmunologiczne, zapalenie opon
mózgowo-rdzeniowych, transplantacja głównych organów)
6.000
1.500
40 zł / dzień (Pobyt min 3 dni, max 100 dni)
40 zł / dzień (Pobyt min 3 dni, max 60 dni)
2.000 – w tym podlimit na rehabilitację 1.000
Max 2.500
Max 3.000
1.000
Max 300 zł / za 1 ząb stały
Max 9.000, w tym okulary korekcyjne i aparaty słuchowe do 200 zł
3.000
500 zł
max 9 000
5 000
TAK
Max 5 000

Ѵ
Ѵ
Świadczenie jednorazowe 300,00
--------Ѵ
Świadczenie jednorazowe 300,00
1.500 (min 3 dni pobytu w szpitalu)
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