UBEZPIECZENIE NNW

DLA UCZNIÓW I PRACOWNIKÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH, PONADGIMNAZJALNYCH
WARIANT III

PAKIET NNW
SZKOLNE

42zł

składka roczna
Nazwa świadczenia

Wysokość świadczenia wyrażona w złotówkach

Śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego

24 000

Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku, wyniku zawału serca lub udaru mózgu

20 000

Uszczerbek na zdrowiu lub uszkodzenie ciała w NNW
100% SU
stawka za 1% SU
w tym m.in.:
• rany skóry, oparzenia, odmrożenia
• złamania, zwichnięcia
• wstrząśnienie mózgu
• uszkodzenia narządu słuchu i wzroku
• utrata zębów stałych
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w NNW
(maksymalnie do 180 dni, płatne od pierwszego dnia pobytu)

20 000
200

30 / dzień
SU 5 400

Zwrot kosztów nabycia lub naprawy protez i środków pomocniczych NNW

2 500

Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji w NNW

2 000

Wystąpienie poważnego zachorowania u Ubezpieczonego
Poważne zachorowanie – jedna z niżej wymienionych chorób:
a) nowotwór złośliwy z białaczkami i chłoniakami;
b) niewydolność nerek;
c) niewydolność wątroby;
d) cukrzyca;
e) dystrofia mięśniowa;
f) guzy śródczaszkowe;
g) śpiączka;
h) sepsa (sepsis);
i) inwazyjna choroba pneumokokowa (IChP);
j) zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.

1 000

Powyższe świadczenie objęte jest karencją wynoszącą 1 miesiąc, liczoną od daty
rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.
Prawo do świadczenia z tytułu wystąpienia u Ubezpieczonego poważnego zachorowania zostanie przyznane pod warunkiem, że zdiagnozowanie poważnego zachorowania
nastąpiło przed ukończeniem przez Ubezpieczonego 25. roku życia oraz Ubezpieczony
pozostał przy życiu przez okres co najmniej 1 miesiąca od daty rozpoznania poważnego
zachorowania. Prawo do świadczenia w związku z wystąpieniem u Ubezpieczonego
cukrzycy zostanie przyznane pod warunkiem, że cukrzyca została zdiagnozowana przed
ukończeniem przez Ubezpieczonego 18. roku życia.
Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego w NNW

2 000

Dziękujemy za skorzystanie z oferty
Więcej niż standard - wyczynowe uprawianie sportu dla wybranego wariantu (zarówno zajęcia szkolne jak i pozaszkolne oraz w życiu prywatnym, m.in. piłka nożna,
sporty walki, łyżwiarstwo, jazda konna, lekkoatletyka, pływanie). Uwaga: nie dotyczy pracowników placówek.

Warunki umowy, tabele uszczerbków oraz procedury zgłaszania zdarzeń dostępne są na stronie www.bezpieczny.pl
oraz u Twojego dedykowanego Opiekuna szkoły.

