PROGRAM OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ DZIECI
Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 3 w Białej Podlaskiej
InterRisk TU SA
NA ROK SZKOLNY 2018/2019
Opis świadczeń
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW

Informacje dodatkowe

Wysokości świadczeń

Za NNW uważa się również zawał serca i udar mózgu
26.000,00 zł

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW na
terenie placówki oświatowej

Dodatkowe świadczenie

1% SU za 1% uszczerbku na zdrowiu

Uszczerbek na zdrowiu ustalany na podstawie Tabeli
Norm Uszczerbku na Zdrowiu InterRisk (rozszerzona)

39 000,00 zł

koszty nabycia wyrobów medycznych
wydawanych na zlecenie w tym zwrot kosztu
zakupu lub naprawy okularów korekcyjnych lub
aparatu słuchowego uszkodzonych podczas
podczas zajęć lekcyjnych

Zwrot kosztów za zakup np. stabilizatora, kołnierzy
ortopedycznych w tym zwrot za zakup okularów
korekcyjnych i aparatu słuchowego do 200,00 zł

koszty przekwalifikowania zawodowego osób
niepełnosprawnych

Zwrot kosztów dla osoby trwale niezdolnej do pracy w
dotychczasowym zawodzie

uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku padaczki

Jednorazowe świadczenie, pod warunkiem
zdiagnozowania padaczki w okresie ubezpieczenia

zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy

260,00 zł

do 7 800, zł

do 7 800,00 zł
260,00 zł

Wypłata za fakt zdiagnozowania sepsy
2 600,00 zł

śmierć rodzica lub opiekuna prawnego
Ubezpieczonego w wyniku NW

W przypadku śmierci obydwu rodziców/opiekunów
wprawnych świadczenie wypłacane jest podwójnie

pogryzienie przez psa, pokąsania, ukąszenia /
użądlenia

Warunek odpowiedzialności: pobyt w szpitalu
minimum 2 dni

260,00 zł

Wstrząśnienie mózgu w wyniku NW

Warunek odpowiedzialności: pobyt w szpitalu
minimum 2 dni

260,00 zł

zdiagnozowanie u Ubezpieczonego wady
wrodzonej serca

2 600,00 zł

Wypłata za fakt zdiagnozowania wady wrodzonej
serca
1000,00 zł

Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego bąblownicy,
boleriozy, toksoplazmozy, zapalanie opon
mózgowo-rdzeniowych, wścieklizny

Wypłata za fakt zdiagnozowania bąblownicy,
boleriozy, toksoplazmozy, zapalanie opon mózgowordzeniowych, wścieklizny

pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego
wypadku

świadczenie od pierwszego dnia pobytu
Warunek odpowiedzialności: pobyt w szpitalu
minimum 3 dni

30,00 zł za dzień pobytu

pobyt w szpitalu w wyniku choroby

świadczenie od drugiego dnia pobytu
Warunek odpowiedzialności: pobyt w szpitalu
minimum 3 dni

30,00 zł za dzień pobytu

Zwrot kosztów leczenia w wyniku
nieszczęśliwego wypadku
Uciążliwe leczenie
(nieszczęśliwy wypadek nie pozostawił uszczerbku
na zdrowiu (0% uszczerbku na zdrowiu)

1 300,00zł

Leczenie stomatologiczne oraz rehabilitacja- do 500 zł
1 500,00 zł
Warunek odpowiedzialności: niezdolność do nauki min
5 dni

60,00 zł

II stopień
200,00 zł
Oparzenia, odmrożenia w wyniku
nieszczęśliwego wypadku

III stopień
600,00 zł
IV stopień
1000,00 zł

*SKŁADKA ROCZNA OD OSOBY
(z wyłączeniem wyczynowego uprawiania sportu)

33,00 zł

**SKŁADKA ROCZNA OD OSOBY
(z włączeniem wyczynowego uprawiania sportu

42,00 zł
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*Bez zwyżki składki InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group udziela ochrony osobom:
a) biorącym udział w treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub szkoleniowych w ramach szkolnych
(uczniowskich) klubów sportowych,
b) uprawiającym sport podczas zajęć wychowania fizycznego odbywających się w ramach obowiązującego planu lekcji (również
w klasach sportowych), za wyjątkiem sytuacji, gdy Ubezpieczony jest uczniem szkoły sportowej,
c) biorącym udział w zawodach wewnątrzszkolnych lub międzyszkolnych, za wyjątkiem sytuacji, gdy Ubezpieczony jest uczniem
szkoły sportowej,
d) rekreacyjnie uprawiającym sport,

**Za zapłatą dodatkowej składki w Opcji Podstawowej InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group udziela również ochrony
osobom wyczynowo uprawiającym sport, tj. biorącym udział w:
a) biorącym udział w treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub szkoleniowych w ramach pozaszkolnych
klubów, związków i organizacji sportowych,
b) biorącym udział w zajęciach wychowania fizycznego odbywających się w ramach obowiązującego planu lekcji w szkołach
sportowych.
c) uprawiającym sport za wynagrodzeniem, tj. otrzymującym wynagrodzenia na podstawie umowy o pracę lub umowy
cywilnoprawnej z tytułu uprawiania sportu, zarówno w formie indywidualnej, jak i zespołowej.
Podstawowe informacje dotyczące propozycji:
1. Niniejsza propozycja została przygotowana za pośrednictwem Kancelarii Brokerskiej InSense Broker Sp. z o.o. z siedzibą
w Łodzi, Oddział w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 68 lok. 14, 21-500 Biała Podlaska
2. Do propozycji mają zastosowanie Ogólne Warunki Ubezpieczenia Edu Plus zatwierdzonych uchwałą nr 01/27/03/2018
Zarządu Interrisk S.A. Vienna Insurance Group z dnia 27.03.2018r., dostępne na stronie www.interrisk.pl
3.Sposoby zgłaszania zdarzeń:


Poczta tradycyjna- InterRisk TU SA Vienna Insurance Group, Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa



ON-LIN- htps://klient.interrisk.pl/zgloszenieszkody/1



Poczta elektroniczna- szkody@interrisk.pl

OSOBA DO KONTAKTU:
Róża Płudowska
Broker Ubezpieczeniowy
tel. kom: 508 241 735
adres email: r.pludowska@insensebroker.pl

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych
właściwych przepisów prawnych.
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