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Ubezpieczenie Pakiet OŚWIATA rok szkolny 2020/2021

Świadczenia

1 SWlt'ltlLZŁ'liltź : tytułu uszczerbku na zdrowiu

Suma ubezpieczenia / suma gwarancyjna / limit

1% sumy ubezpieczeniaza 1% uaczerbku, nie więcej niz l

100% sumy ubezpleaenia
Ochrona ubezpieczeniowa abejiritue nieszczesliwy wypadek spowodnvmny atw-i ~i I

' lterroru

Swindczenre prograywnero» 20% sumy ubezpieczenia, wyplacane w przypadku orzeczenia uszaerbku na
zdrowiu będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku w przedziale rv,
51% do 100 %.

i Swratlczenie : tytulu śmierci ubezpieczonego Z:!lSllllaiE) w wyniku NW 100% sumy ubezpieaenia
100% sumy ubezpieczenla (świadczenie dodatkowe jeżeli nieszaęsliwy un'pa— i

dek nastąpil na terenie placówki oświatowej) „ ._

50% sumy ubezpieczenia (wypłacane jeżeli NW nastapil wskutek aktów
,

terroru) -

4 Śwmurzenia z tytulu pokrycia kosztów pogrzebu ubezpieczonego 2 000 zl, wyplaranejetinorazowo
5 Zwrot udokumentowanych kosztów nabycia środków pomocniczych do wysokości 20% sumy ubezpieczenia
ti ZaSilek : tytulu niezdolności do nauki lub pracy spowodowanej NW 2% sumy ubezpieczenia. wypłacanyjednoramwo, jezeli okres niezdolności do

nauki lub pracy prvekroczyl 31 dni f „„ .

7 Świadczenie edukacyjne z tytulu niezdolności do nauki 100 zl za 7 dni szkolnych. max. za 35 dni szkolnych
Li Zadoscuczynienie za doznaną krzywde 5% naleznego śwradczenia 7 tytulu trwalego usztzerbku na zdrowiu wyplattii ”:

ubezpieczonemu ktory na skutek nieszczęśliwego wypadku doznaiu'rzczemlm na
zdrowiu powyzey 50% ,

u Jednorazowe swmdirzenie ryQaltowe : tytulu pogryzienia przez zwierzęta
w tym owady (7 wylaczeniem ugryzrenia przez kleszcza)

200 zl. jeżell ubezpieczony przebywal w związku z tym zdaizeniem có "EUI

48 godzin w szpitalu
l-J Jednorazowe swratlaeriie rvizaltowe ;: tytulu ugryzienia przez kleszcza

Klauzula nr km.-sny iEEElllśl NNW

200 zl, o ile w następstwie tego nieuczęśliwego wypadku (ugryzienia pri—n
kleszcza) u Ubezpieczonego zdiagnozowano borelioze lub odkleszaoivu_„

A „zapalenia opon mózgowych '

2 warianty"

Wariant standardowy: tlo wysokości 10% sumy ubezpieczenia:
kosLty wizyt lekarskich, zabiegów ambulatoryjnych I operaqi.
koszty zakupu lekarstw i środków Opatrunkowych
koszty transportu 2 mieysca wypadku do szpitala lub ambulatorium.
koszty badan diagnostycznych, „ , ,koszty operatu plastycznych,
koszty odbudowy stomatologianaj zebow — 500 zl Layeden ząb

Wariant rozszerzony: ilo wysokosti 30% sumy ubezpieczenia: „ .

koszty Wizyt lekarskich, zabiegów ambulatoryynych i operacji,
koszty zakupu lekarstw l środkow Opatrunkowych, i

koszty transportu .' mlEjSCa wypadku do szpitala lub ambulatorium. . |

kulty badan rliagni'istycznycli.
i

koszty operaty plastycznych
'koSzlv Odbudowv StOniatOlOglCzllEj zebow — 500 zl za laden zab.

Ponadto: [

koszty letzenia usprawniaiacego (rowniez koszty rehabilitacji) , limit do 30% srs—v *

ubezpieaenia NNW »

Klauzula nr 2: Świadczenie szpitalne do wyboru
, 20 zl za 1 dzień pobytu w szpitalu w związku : NNW albo chorobą
' 40 zl za 1 dzień pobytu w szpitalu w zwiazku ! NNW albo choroba
_ 80 zl za 1 dzień pobytu w szpitalu w zwrazku z NNW BHJD chorobą
lacznie nie Więcej HIZ 90 dni (linnt1800 zl lub 3600 zl lub 7200 zl)

Klauzula nr !: Swradcmnie ] tytulu srriiert'r Ubezpieczonego wskutek wypadku 50% sumy ubezpieczenia NNW
l-ornunikacwnego

Klauzula nr 4: Śwtadizeiiie : tytulu ŚllilErCljedliegO lub obojga tudzitow lub do wyboru
npiakunow prawnych Ubezpieaonegn wskutek NW 4 000 zl albo 8 000 zl

Klauzula nr 5: Swradaenie z tytułu powaznego zachorowania lub operacji chirur- do wyboru
gizmo) Ubezpieu'onego 500 zl albo 1 000 zl
Klauzula nr 6: SWiachenie .' tytulu śrniercr w wyniku nowotworu zlosliwego 50% sumy ubezpieczenia NNW
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Klauzula nr 7:2adośtuc1ynienie za bol doznariy wskutek NW 100 zl

'Klatizula nr 8: Ubezpieczenie odpnwtedzralnośti C_VWiIrtey placowki OŚWlćllt'IWeJ
W tym (po oplacie dodatkowej skladki)
Rozszerzenie zakresu 0 ubezpieaenie OC : tytulu prowadzenia szatni

Suma gwarancyjna do wyboru" 10 000 zl. 50 000 zl. 100 000 zl

Podlintit odpowtedzialności z tytulu prowadzenia szatni wynosi 2 000 zł _
na wszystkie ldal'lEl'llt'l I 200 zl na Jednego Poszkodowanego

'Klauzula nr 9: Ubezpierzenia udpowqerlrialnosci tywilnei riauczyuela wycho-
wuwty lub innego piatiiwnikd pedagogiunego

Suma gwarancyjna do wyboru 5 000 zl, 10 000 zl, 15 000 zl, 50 000 zl,
100 000 zl, 200 000 zl

'Klauzula nr 10: UUEZPIGCZEWE „idpomedzialiiośu tywtliiei Dyrektora placowki
(Kwiatowej

Suma gwarancyjna do wyboru: 10 000 zł, 50 000 zl, 100 000 zl
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*Klau/tile lllDdOStEprte dla lonny indywrdualney ubwpiecżenia


