Program ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dzieci i młodzieży
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej
RODZAJ ŚWIADCZENIA
z tytułu 100 % trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego
wypadku
Trwały uszczerbek na zdrowiu*
z tytułu śmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku i .......
Poniżej 100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NNW

INTERRISK TU S.A. WARIANT PODSTAWOWY
13 000zł
(100% SU)
Wariant I- trwały uszczerbek na zdrowiu ustalony na podstawie tabel lekarza
orzecznika
13 000 zł
(NNW, zawał serca, udar mózgu)
130,00zł
Za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu – (1% SU)

Koszty nabycia wyrobów medycznych, będących przedmiotami
ortopedycznymi i środków pomocniczych

Do 3 900zł
(Do 30% SU)

Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych

Do 3 900zł
(Do 30% SU)
Jednorazowo 130,00zł
(Jednorazowo 1% SU)
Jednorazowo 1 300zł
(Jednorazowo 10% SU)
Jednorazowo 1 300zł
(Jednorazowo 10% SU)
Jednorazowo 130,00zł
(Jednorazowo 1% SU)
II stopień – 200zł- 10% SU 2 000zł
III stopień –600zł- 30% SU 2 000zł
IV stopień –1 000zł - 50% SU 2 000zł
II stopień – 100 zł- 10% SU 1000zł
III stopień – 300zł-30% SU 1000zł
IV stopie -500zł- 50% SU 1000zł
20,00zł za każdy dzień ( świadczenie wypłacane za każdy dzień pobytu w
szpitalu. Świadczenie dla pierwszego pobytu wypłacane jest pod warunkiem
,że długość pobytu wynosiła co najmniej 3 dni. W przypadkach kolejnych,
następujących po sobie pobytów w szpitalu w związku z tym samym NNW
świadczenie przysługuje od pierwszego dnia pobytu. Świadczenie
przysługuje max za 90dni)
(1% SU 2 000zł )
20,00zł za każdy dzień ( świadczenie wypłacane za każdy dzień pobytu w
szpitalu. Świadczenie dla pierwszego pobytu wypłacane jest pod warunkiem
,że długość pobytu wynosiła co najmniej 3 dni. W przypadkach kolejnych,
następujących po sobie pobytów w szpitalu w związku z tą samą chorobą
świadczenie przysługuje od pierwszego dnia pobytu. Świadczenie
przysługuje max 60dni)
(1% SU 2 000zł )
do 400zł
(Do 10% SU 4 000zł)
do 200zł
(Do 10% SU 2 000zł)
30,00zł
bez rozszerzenia o wyczynowe uprawianie sportu

Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki
Zdiagnozowanie sepsy
Śmierć rodzica Ubezpieczonego w Następstwie nieszczęśliwego wypadku
Pogryzienie przez psa
Oparzenia w wyniku NW

Odmrożenia

Pobyt w szpitalu w wyniku NNW

Pobyt w szpitalu w wyniku choroby

Koszty leczenia w wyniku NW
Koszty leczenia stomatologicznego w wyniku NW
Składka w PLN

Definicja wyczynowe uprawianie sportu - 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.
W rozumieniu niniejszych OWU za wyczynowe uprawianie sportu nie uważa się aktywności fizycznej Ubezpieczonego polegającej na:
a) uczestniczeniu w treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub szkoleniowych w ramach szkolnych
(uczniowskich) klubów sportowych,
b) uprawianiu sportu podczas zajęć wychowania fizycznego odbywających się w ramach obowiązującego planu lekcji, za wyjątkiem
sytuacji, gdy Ubezpieczony jest uczniem klasy lub szkoły sportowej,
c) udziale Ubezpieczonego w zawodach wewnątrzszkolnych lub międzyszkolnych, za wyjątkiem sytuacji, gdy Ubezpieczony jest uczniem
klasy/szkoły sportowej,
d) rekreacyjnym uprawianiu sportu;
Do oferty zastosowanie mają Ogólne Warunki Ubezpieczenia EDU PLUS zatwierdzone uchwałą nr 05/04/03/2014 Zarządu InterRisk
TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 04.03.2014r oraz postanowienia dodatkowe i odmienne do OWU EDU PLUS zatwierdzonych
uchwałą nr 05/04/03/2014 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 04.03.2014 r. oraz uchwałą nr 07/31/03/2015 z
dnia 31.03.2015 r.

