UBEZPIECZENIE NNW UCZNIÓW ZSS W SZCZECINIE NA ROK SZKOLNY 2018/2019
Grupy przedszkolne
WARIANT !
15 000 ZŁ

WARIANT II
20 000 ZŁ

WARIANT III
25000 ZŁ

WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA
1% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW

150 zł

200 zł

250 zł

15 000 zł

20 000 zł

25 000 zł

Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki – świadczenie jednorazowe

300 zł

400 zł

500 zł

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku NW – płatny od 1. dnia, maks. za
100 dni pobytu w szpitalu (przy min. 3-dniowym pobycie)

60 zł/dzień
(SU 6 000 zł)

60 zł/dzień
(SU 6 000 zł)

80 zł/dzień
(SU 8 000 zł)

30 zł/dzień

30 zł/dzień

30 zł/dzień

60 zł/dzień (SU 6 000 zł)

60 zł/dzień (SU 6 000 zł)

80 zł/dzień (SU 8 000 zł)

Zadławienie skutkujące 3-dniowym pobytem w szpitalu – dodatkowe świadczenie
jednorazowe

300 zł

400 zł

500 zł

Usunięcie ciała obcego z nosa lub ucha wymagające interwencji laryngologa –
dodatkowe świadczenie jednorazowe

150 zł

200 zł

250 zł

Nagłe zatrucie gazami, porażenie prądem lub piorunem, zatrucie pokarmowe
pod warunkiem 3-dniowego pobytu w szpitalu – dodatkowe świadczenie
jednorazowe

750 zł

1 000 zł

1 250 zł

Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy, boreliozy, pneumokokowego
zapalenia płuc, meningokokowego zapalenia opon mózgowych – świadczenie
jednorazowe

1 500 zł

2 000 zł

2 500 zł

do 1 500 zł
(SU 7 500 zł)

do 1 500 zł
(SU 7 500 zł)

do 1 500 zł
(SU 7 500 zł)

do 500 zł

do 500 zł

do 500 zł

4 500 zł

6 000 zł

7 500 zł

Pogryzienie przez psa, pokąsania, ukąszenia/użądlenia – dodatkowe
świadczenie jednorazowe

300 zł

400 zł

500 zł

Wstrząśnienie mózgu w wyniku NW – dodatkowe świadczenie jednorazowe

150 zł

200 zł

250 zł

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW

15 000 zł

20 000 zł

25 000 zł

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW komunikacyjnego – dodatkowe
świadczenie

4 000 zł

4 000 zł

4 000 zł

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW na terenie placówki oświatowej –
dodatkowe świadczenie

15 000 zł

20 000 zł

25 000 zł

Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego Ubezpieczonego w wyniku NW (w tym
zawał serca i udar mózgu do 60. roku życia)

1 500 zł

2 000 zł

2 500 zł

Śmierć obojga rodziców lub opiekunów prawnych Ubezpieczonego w wyniku NW
(w tym zawał serca i udar mózgu do 60. roku życia)

4 500 zł

6 000 zł

7 500 zł

Koszty porady psychologa w związku z NW lub śmiercią rodzica lub opiekuna
prawnego w wyniku NW

do 500 zł

do 500 zł

do 500 zł

100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW

Pobyt rodzica lub opiekuna prawnego Ubezpieczonego w szpitalu w związku
z opieką nad hospitalizowanym dzieckiem do 7 r.ż. – płatny od 1. dnia, maks. za
30 dni pobytu w szpitalu, przy czym nie więcej niż za 10 dni w odniesieniu do
jednego zdarzenia (przy min. 3-dniowym pobycie)
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku choroby – płatny od 1. dnia, maks.
za 100 dni pobytu w szpitalu (przy min. 3-dniowym pobycie)

Koszty leczenia w wyniku NW poniesione na terenie RP (w tym odbudowa
stomatologiczna uszkodzonego lub utraconego zęba stałego) oraz:
rehabilitacja w wyniku NW – limit na jedno i wszystkie zdarzenia
Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

Assistance:

Składka roczna

pomoc medyczna, dostawa leków, indywidualne korepetycje,
pomoc rehabilitacyjna, transport medyczny, infolinia medyczna

30 zł

37 zł

45 zł

Przystąpienie do ubezpieczenia przez portal : www.ubezpieczenia.nau.pl
Login: mmro07187816
Telefon do opiekuna placówki 666 88 38 48

