INFORMACJA O UBEZPIECZENIU UCZNIÓW OD NASTĘPSTW
NIESZCZEŚLIWYCH WYPADKÓW

Szanowni Państwo,
po przeanalizowaniu otrzymanych ofert ubezpieczenia grupowego Prezydium Rady
Rodziców podjęło decyzję, że w roku szkolnym 2018/2019, tj. w okresie od 1.09.2018 r. do
31.08.2019 r. uczniowie ZSK w Poznaniu zostaną objęci DOBROWOLNYM ubezpieczeniem
NNW w InterRisk S.A. Vienna Insurance Group.
Podstawowe świadczenia objęte ochroną w ramach wybranego wariantu ubezpieczenia:
 świadczenie z tytułu śmierci w wyniku NW , w tym także zawału serca, udaru mózgu
– 100% sumy ubezpieczenia,
 świadczenie za śmierć rodzica w następstwie NW – 10% sumy ubezpieczenia,
 świadczenia z tytułu trwałego uszkodzenia ciała i złamań kości – wg tabeli OWU,
 świadczenie z tytułu urazów kończyn innych niż złamanie kości lub zwichnięcie
stawu, które wymagało co najmniej 7 dni unieruchomienia w opatrunku gipsowym lub
innych stabilizatorach zewnętrznych – 3% sumy ubezpieczenia,
 świadczenia z tytułu oparzeń i odmrożeń – wg tabeli OWU,
 świadczenie z tytułu ran wymagających interwencji chirurgicznej w postaci zszycia
lub założenia plastra zastępczego – 2% sumy ubezpieczenia,
 świadczenie z tytułu pogryzienia / pokąsania przez zwierzęta, ukąszenia przez owady
– 10% sumy ubezpieczenia, gdy poszkodowany przebywał w szpitalu powyżej 1 dnia,
 zwrot kosztów leczenia, w tym rehabilitacji – do 20% sumy ubezpieczenia.
Szczegóły zawarte zostały w OWU dostępnych w szkole oraz opublikowanych na stronie
internetowej.
Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje w ciągu całego roku szkolnego i wakacji (365 dni w
roku przez 24 godziny) na całym świecie.
Suma ubezpieczenia:
Składka:

12.000,00 zł (podstawowa) + 10.000,00 zł (zwrot kosztów leczenia)
29,00 zł + 11,00 zł = 40,00 zł

Dla uczniów klas maturalnych istnieje możliwość wyboru wariantu ubezpieczenia
obejmującego 13 miesięcy kalendarzowych, tj. od 1.09.2018 r. do 30.09.2019 r. za dodatkową
opłatą w wysokości 1/12 składki.
W razie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego prosimy o kontakt ze szkołą w celu uzyskania
niezbędnych informacji dla realizacji świadczenia.
Przewodnicząca Rady Rodziców ZSK
Katarzyna Palacz

UBEZPIECZENIE UCZNIÓW OD NASTĘPSTW NIESZCZEŚLIWYCH WYPADKÓW
- InterRisk S.A. Vienna Insurance Group
OPCJA

OCHRONA PLUS

12 różnych świadczeń w samej opcji głównej



SUMA UBEZPIECZENIA

1.

2.
3.

12 000 zł

Opis świadczeń:

Wysokość świadczenia:

Informacje dodatkowe:

śmierć Ubezpieczonego
w wyniku NW

100% SU

Za NW uważa się również zawał
serca lub udar mózgu!

koszty nabycia wyrobów
medycznych wydawanych na
zlecenie
koszty przekwalifikowania
zawodowego osób
niepełnosprawnych

do 30% SU

4.

uszczerbek na zdrowiu w wyniku
ataku padaczki

1 % SU

5.

zdiagnozowanie u
Ubezpieczonego sepsy

10% SU

6.

śmierć rodzica lub opiekuna
prawnego Ubezpieczonego
w wyniku NW

10% SU

7.

pogryzienie przez psa,
pokąsania, ukąszenia/użądlenia

1% SU

8.

trwałe inwalidztwo częściowe

9.

złamania kości, zwichnięcia
lub skręcenia stawów

10.
11.
12.

nagłe zatrucia gazami bądź
porażenie prądem lub piorunem
uszkodzenia ciała w następstwie
NW, które wymagały interwencji
lekarskiej w placówce medycznej
oraz leczenia
wstrząśnienia mózgu
w wyniku NW

OPCJE

Zwrot kosztów za zakup np.
stabilizatora, kołnierza
ortopedycznego
Zwrot kosztów dla osoby trwale
niezdolnej do pracy w
dotychczasowym zawodzie
Jednorazowe świadczenie, pod
warunkiem zdiagnozowania
padaczki w okresie
ubezpieczenia
Wypłata za fakt zdiagnozowania
sepsy
W przypadku śmierci obydwu
rodziców/opiekunów prawnych
świadczenie wypłacane jest
podwójnie
Warunek odpowiedzialności:
pobyt w szpitalu minimum 2 dni

do 30% SU

Wysokość świadczenia
uzależniona od rodzaju
urazu;
maksymalnie 100% SU
Wysokość świadczenia
uzależniona od rodzaju
urazu;
5% SU

Świadczenie ustalane na
podstawie Tabeli nr 4
wskazanej w OWU
Świadczenie ustalane na
podstawie Tabeli nr 5
wskazanej w OWU
Warunek odpowiedzialności:
pobyt w szpitalu minimum 3 dni

1 % SU

Warunek odpowiedzialności:
minimum dwie wizyty kontrolne

1% SU

Warunek odpowiedzialności:
pobyt w szpitalu minimum 3 dni

DODATKOWE
Nazwa opcji dodatkowej

Opcja Dodatkowa D10 – koszty leczenia w wyniku
nieszczęśliwego wypadku

Wysokość
świadczenia

Suma
Ubezpieczenia

zwrot kosztów do 20%
sumy ubezpieczenia;
rehabilitacja nie więcej
niż 500 zł

10 000 zł

