ZAKRES UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NA ROK 2017/2018
Suma ubezpieczenia: .........................
Składka: .................
–
–

Ubezpieczenie dobrowolne

Ochrona cały rok i 24h w Polsce jak i poza granicami kraju

Odpowiedzialność bez względu na miejsce zdarzenia
/ szkoła,dom,wycieczka,wakacje/
–
–

Ochroną objęte są nieszczęśliwe wypadki podczas uprawiania sportu w ramach
SKS,UKS

Świadczenia podstawowe:
Śmierć dziecka w wyniku NNW- 100% sumy ubezpieczenia
Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku NNW – 100% za 1 % zgodnie z tabelą
uszczerbków przy sumie 12 000,- zł jest to 120,- zł za 1 %

Brak trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku NNW – 1,5% sumy ubezpieczania
/ NNW wymagający interwencji lekarskiej i jednej wizyty kontrolnej/

Świadczenia dodatkowe:
1. Zwrot kosztów leczenia w wyniku NNW – 40% sumy ubezpieczenia

/ t.j. badania ,wizyty u lekarza ,leki przepisane przez lekarza,transport z miejsca NNW do szpitala//
1000,- na odbudowę zębów stałych,nie więcej niż 300,- zł na jeden ząb

2. Zwrot kosztów naprawy,wypożyczenia,nabycia środków specjalnych lub
uszkodzenie sprzętu medycznego w wyniku NNW – 40% sumy ubezpieczenia
/ środki specjalne zlecone przez lekarza tj. kule,gorsety itp. zgodnie z wykazem,
uszkodzony sprzęt medyczny tj. okulary korekcyjne,aparat słuchowy,aparat ortodontyczny,pompa
insulinowa/

3. Zwrot kosztów operacji plastycznych w wyniku NNW - 40% sumy
ubezpieczenia

4. Zwrot kosztów rehabilitacji w wyniku NNW- 40% sumy ubezpieczenia

5. Jednorazowe świadczenie w wyniku poważnego zachorowania – 1000,- zł
10 jednostek chorobowych t.j. anemia aplastyczna,choroba tropikalna,guz mózgu,mocznica,nowotwór
złośliwy,paraliż,poliomyelitis ,sepsa, stwardnienie rozsiane,udar mózgu,zawał serca

6. Jednorazowe świadczenie w przypadku zgonu ubezpieczonego z powodu
nowotworu złośliwego – 1000,- zł

7. Jednorazowe świadczenie z powodu śmierci opiekuna prawnego w wyniku
NNW- 1500,- zł
8. Zwrot kosztów pogrzebu w w przypadku śmierci prawnego opiekuna w
wyniku NNW- 1000,- zł

9. Zasiłek dzienny z tytułu krótkotrwałej niezdolności do nauki w wyniku NNW15,- zł za dzień /gdy dziecko przebywa na zwolnieniu pow. 30 dni/
10. Zwrot kosztów korepetycji niezbędnych w wyniku NNW- 400,-zł w okresie
umowy
/uczeń nie mógł pobierać nauki przez 7 dni/

11. Dzienne świadczenie szpitalne w wyniku NNW – 35,- zł
/ pobyt min. 2 dni płatne za każdy dzień max 3 150,- zł/

12. Dzienne świadczenie szpitalne w wyniku choroby – 35,- zł
/ pobyt min. 5 dni płatne za każdy dzień max 2000,- zł/

Szczegóły zakresu ubezpieczenia są w OWU Compensa dostępnych w
sekretariacie i na stronie internetowej szkoły.

