Kalkulacja ubezpieczenia NNW
Oferta na okres 01.09.2016 – 30.09.2017
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi
nr 318 w Warszawie im. J. Ch. Andersena
WARIANT I - od wszystkich ryzyk ( all risks)
Lp.
1.

RODZAJ ŚWIADCZENIA

2.

Za 100 % trwałego uszczerbku na zdrowiu

3.

Za śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku
na terenie placówki szkolnej
Za 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu
spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem
lub (poz.5)
Jednorazowe świadczenie – w przypadku nieszczęśliwego wypadku i
braku trwałego uszczerbku na zdrowiu

4.
5.

SUMA UBEZPIECZENIA /
WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA

10.000,00 zł

Zgon w następstwie: nieszczęśliwego wypadku, zawału serca, krwotoku
śródczaszkowego, ataku epilepsji, sepsy

10.000,00 zł

20.000,00 zł

100,00 zł

(konieczna interwencja lekarskiej w placówce i min. jedna wizyty kontrolna)

6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.

Zwrot kosztów poniesionych w RP i za granicą dot. nabycia przedmiotów
ortopedycznych i środków pomocniczych oraz kosztów odbudowy
stomatologicznej zębów stałych
Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych
ZWROT KOSZTÓW LECZENIA za: wizyty lekarskie, leczenie
ambulatoryjne i szpitalne, zabiegi ambulatoryjne i operacyjne, badania
zlecone przez lekarza, zakup lekarstw i środków opatrunkowych
przepisanych przez lekarza, koszty leczenia szpitalnego, transport z miejsca
wypadku do szpitala lub ambulatorium oraz zwrot kosztów
REHABILITACJI
Jednorazowe świadczenie w przypadku zgonu ubezpieczonego
spowodowanego nowotworem złośliwym.
Jednorazowe świadczenie w przypadku zgonu ucznia w wieku do 25 lat z
powodu wrodzonej wady serca
Jednorazowe świadczenie w przyp. amputacji kończyny lub części kończyny
spowodowanej nowotworem złośliwym
(w wieku do 25 lat)
Jednorazowe świadczenie w przypadku śmierci rodzica (przedstawiciela
ustawowego) w następstwie NW
Jednorazowe świadczenie w przypadku zachorowania na sepsę
ASSISTANCE – kilkanaście rodzajów świadczeń bez względu na wybór
sumy ubezpieczenia: m.in. pomoc medyczna, wizyta lekarza, domowa opieka
pielęgniarska, prywatne korepetycje, transport medyczny, dostawa sprzętu
rehabilitacyjnego i medycznego np.: kul, wózków, łóżek, leków, organizacja
procesu rehabilitacji
Aby skorzystać z usługi assistance wystarczy tylko zadzwonić na nr
Infolinii PZU: 801 102 102
SKŁADKA ŁĄCZNA

PZU SA Zespół Sprzedaży w Ostrowcu Św.

Opiekun szkoły: Artur Miłek
Zgłaszanie szkód: Infolinia PZU:

do 2.500,00 zł
do 2.500,00 zł

do 3.000,00 zł

1.000,00 zł
1.000,00 zł
1.000,00 zł
1.000,00 zł
1000,00 zł
do limitu danej usługi wg OWU
Assistance – do każdej umowy bez
dodatkowych opłat

- od 300 zł do 2 000 zł
na każdy nieszczęśliwy
wypadek

43,00 / 13 m-cy

tel. 41 308 26 64
tel. 693 346 796

801 102 102

lub w Oddziale PZU

Ogólne warunki Ubezpieczenia do pobrania w szkole lub na www.pzu.pl

To, co wyróżnia nasze ubezpieczenie:
- Wypłata świadczenia nie powoduje pomniejszenia sumy ubezpieczenia na kolejne wypadki
- Odpowiadamy za NNW dot. uprawiania sportów wyczynowych, udziału w zawodach, obozach sportowych
- Wysokie kwoty świadczeń i szeroki zakres odpowiedzialności z tytułu zwrotu kosztów leczenia (pkt 8 )
- Ochrona 24h/dobę w szkole, na wycieczce i w życiu prywatnym przez cały rok i na całym świecie.

