ZAKRES UBEZPIECZENIA NNW 01.10.2016 - 30.09.2017
Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubaniu
OPCJA PODSTAWOWA

WYSOKOŚĆ ŚWIADCZCZENIA W PLN

Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku

10 000 zł

Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego

11 500 zł

100% uszczerbku na zdrowiu

10 000 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

100 zł

Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki

100 zł

(jednorazowe świadczenie)

Koszty nabycia wyrobów medycznych, będących przedmiotami
ortopedycznymi i środków pomocniczych; przekwalifikowania
zawodowego osób niepełnosprawnych

3 000 zł

Śmierć rodzica Ubezpieczonego w NNW

1 000 zł

Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy (jednorazowe świadczenie)

1 000 zł

Pogryzienie przez psa

100 zł

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.
Np.
4 dni pobytu w szpitalu (pn – pt)– świadczenie 100 zł
5 dni pobytu w szpitalu (pn – sb) – świadczenie 200 zł

100 zł/ dzień

Opcja Dodatkowa D5 – pobyt w szpitalu w wyniku choroby.
Świadczenie wypłacane od 3 dnia pobytu w szpitalu. Pierwszy i ostatni dzień pobytu są
liczone jako jeden dzień.
Np.
4 dni pobytu w szpitalu (pn – pt)– świadczenie 100 zł
5 dni pobytu w szpitalu (pn – sb) – świadczenie 200 zł

100 zł/ dzień

Opcja Dodatkowa D6 – poważne zachorowania
(nowotwór złośliwy, paraliż, niewydolność nerek, transplantacja głównych organów,
poliomyelitis, utrata mowy, utrata słuchu, utrata wzroku, anemia aplastyczna, stwardnienie
rozsiane)

1 000 zł

Opcja Dodatkowa D10 – koszty leczenia w wyniku NW
Świadczenie obejmuje zwrot kosztów: wizyt lekarskich, zabiegów ambulatoryjnych (za
wyjątkiem rehabilitacji), badań zleconych przez lekarza prowadzącego leczenie, pobytu w
szpitalu, operacji (za wyjątkiem operacji plastycznych), zakupu środków opatrunkowych
przepisanych przez lekarza

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

Max. 1 000 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

170 zł

dni był zwolniony zaświadczeniem lekarskim z zajęć lekcyjnych.

ŁĄCZNA SKŁADKA ROCZNA ZA OSOBĘ
Bez rozszerzenia o wyczynowe uprawianie sportu:
Z rozszerzeniem o wyczynowe uprawianie sportu:

34,00 PLN
44,10 PLN

Aktualne Ogólne Warunki Ubezpieczenia EDU Plus dostępne są na stronie www.interrisk.pl
Wyczynowe uprawianie sportu to forma aktywności fizycznej podejmowana w celu uzyskania, w drodze indywidualnej lub zbiorowej rywalizacji,
maksymalnych wyników sportowych, polegająca na uprawianiu przez Ubezpieczonego sportu
a) poprzez uczestniczenie w treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub szkoleniowych w ramach pozaszkolnych klubów, związków i
organizacji sportowych,
b) podczas zajęć wychowania fizycznego odbywających się w ramach obowiązującego planu lekcji w klasach/szkołach sportowych.

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, Oddział Wrocław, ul. Dąbrowskiego 44, 50-457 Wrocław
KRS 0000054136 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy XII Wydział Gospodarczy; NIP 526-00-38-806 Kapitał zakładowy i kapitał wpłacony:
137.640.100 PLN

