ZAKRES UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW:
ZAKRES UBEZPIECZENIA

WARIANT I

1

Świadczenie wypłacane uprawnionemu, w przypadku śmierci
ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku

30 000 ZŁ

2

Świadczenie wypłacane uprawnionemu, w przypadku śmierci
ubezpieczonego w wyniku zawału serca, lub udaru mózgu

30 000 ZŁ

3

Jednorazowe świadczenie wypłacane uprawnionemu, gdy
ubezpieczony zmarł na skutek nowotworu złośliwego, a nie ukończył 20
roku życia

3 000 ZŁ

4

Świadczenie w postaci 1% sumy ubezpieczenia za każdy 1% trwałego
uszczerbku na zdrowiu. Świadczenie przysługuje, np. przy*:

wystąpieniu zawału serca i udaru mózgu,

uszkodzeniu głowy,

uszkodzeniu twarzy,

uszkodzeniu narządu wzroku,

uszkodzenia narządu słuchu,

uszkodzenia szyi, krtani, tchawicy i przełyku,

uszkodzenia klatki piersiowej i ich następstwa,

uszkodzenia brzucha i ich następstwa,

uszkodzenia narządów moczopłciowych,

ostrym zatruciu i jego następstw,

uszkodzeniu kręgosłupa, rdzenia kręgowego i ich następstw,

uszkodzeniu miednicy,

uszkodzeniu kończyny górnej (w tym złamania i unieruchomienia),

uszkodzenia kończyny dolnej (w tym złamania i unieruchomienia),

300 ZŁ

*procent trwałego inwalidztwa zgodnie z tabelą uszczerbków dołączoną do OWU
100% uszczerbku na zdrowiu = 100% sumy ubezpieczenia

5

Świadczenie z tytułu zachorowanie na sepsę

3 000 ZŁ

6

Świadczenie wypłacane uprawnionemu, gdy śmierć ubezpieczonego
nastąpiła w wyniku popełnionego przez niego samobójstwa

3 000 ZŁ

7

Świadczenie za pogryzienie ubezpieczonego przez psa, pod
warunkiem, że ubezpieczony spędzi z tego powodu 1 pełną dobę w
szpitalu

3 000 ZŁ

8

Przeszkolenie zawodowe ubezpieczonego, gdy w konsekwencji
wystąpienia nieszczęśliwego wypadku, nie może on wykonywać pracy
w dotychczasowym zawodzie

1 500 ZŁ

9

Jednorazowe świadczenie, gdy w następstwie wystąpienia
nieszczęśliwego wypadku umrze rodzic lub opiekun prawny
ubezpieczonego

3 000 ZŁ

10

Zwrot kosztów leczenia ubezpieczonego na terenie RP, w tym leczenie
stomatologiczne, gdy zostały one poniesione w wyniku wystąpienia
nieszczęśliwego wypadku

do 6 000 ZŁ

11

Zwrot kosztów leczenia ubezpieczonego poza granicami RP, w tym
leczenie stomatologiczne, gdy zostały one poniesione w wyniku
wystąpienia nieszczęśliwego wypadku

do 4 500 ZŁ

12

Świadczenie szpitalne po NW,
min. 1 pełna doba pobytu w szpitalu, max. 90 dni

50 ZŁ/dzień

13

Zwrot kosztów opłaconej wycieczki organizowanej przez
Ubezpieczającego

do 1 500 ZŁ

SKŁADKA ROCZNA DLA UCZNIA

40 ZŁ

