OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO
rok szkolny 2019/2020

dla

II Liceum Ogólnokształcącego w Chełmie
Indywidualną obsługę Państwa placówki oświatowej zapewnia
współpracownik InterRisk S.A. Vienna Insurance Group:
Imię i nazwisko
Telefon kontaktowy
Adres e-mail

Katarzyna Górska
500 087 076
ubezpieczenia@autograf.pl

Oferta przygotowana na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Edu Plus zatwierdzonych uchwałą nr 05/07/05/2019 Zarządu Interrisk TU S.A. Vienna Insurance Group
z dnia 7 maja 2019r. i Postanowieniach dodatkowych i odmiennych od ogólnych warunków ubezpieczenia EDU PLUS
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ZAKRES UBEZPIECZENIA:
Opcja Podstawowa –

SU 26.000,00 zł – składka 39,00zł
1.

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku na terenie
placówki oświatowej - 150% SU

39.000,00 zł

2.

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW - 100% SU

26.000,00 zł

3.

1 % uszczerbku na zdrowiu w wyniku

260,00 zł

7.

- zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych, wydanych na
zlecenie - do 30% SU
- zwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego osób
niepełnosprawnych - do 30% SU
zwrot kosztu zakupu lub naprawy okularów i aparatów
słuchowych uszkodzonych w wyniku NW na terenie placówki
oświatowej ( raz w trakcie trwania rocznego okresu
ubezpieczenia)
uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku padaczki
- jednorazowo - 1% SU
śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (w
tym również zawał serca i udar mózgu) - 100% SU

8.

zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy jednorazowo - 10% SU

26.00,00 zł

9.

jednorazowe świadczenie z tytułu śmierci opiekuna prawnego
Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku - 10% SU

2.600,00 zł

10.

jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa,
pokąsania, ukąszenie/użądlenie - jednorazowo – 1%SU

260,00 zł

11.

jednorazowe świadczenie z tytułu wstrząśnienia mózgu w wyniku
nw - 1% SU

260,00 zł

4.

5.
6.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

zdiagnozowanie u Ubezpieczonego boleriozy, toksoplazmozy,
wścieklizn, zapalenia opon mózgowo- rdzeniowych - jednorazowo –
5%SU
pobyt w szpitalu w wyniku nnw płatny od 1 dnia pobytu, warunek
minimum 3 dni pobytu
pobyt w szpitalu w wyniku choroby płatny od 2 dnia pobytu, warunek
minimum 3 dni pobytu
koszty leczenia w wyniku nnw do 30 % SU – SU 5000 zł
podlimit na rehabilitację 500zł
koszty leczenia stomatologicznego w wyniku nnw
do 10 % SU – SU 5000 zł
Uciążliwe leczenie uciążliwe leczenie w wyniku nieszczęśliwego
wypadku (uszczerbek 0% i 5 dni zwolnienia) do 2 % SU – SU
10.000 zł

18.
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WYCZYNOWE UPRAWIANIE SPORTU

7.800,00 zł

do 200zł
260,00 zł
26.000,00 zł

1.300,00 zł
50 zł za każdy dzień
50 zł za każdy dzień
1500,00 zł
500,00 zł
200,00 zł
w zakresie ubezpieczenia

DODATKOWO:
§ Ochrona ubezpieczeniowa w ciągu całego roku szkolnego i wakacji – 365 dni w roku,
przez 24 godz. na dobę
§ Elastyczność – opcję główną ubezpieczenia możecie Państwo rozszerzyć o dowolnie wybrane
opcje dodatkowe – 16 RÓŻNYCH OPCJI DODATKOWYCH
§ Świadczenia z opcji Dodatkowych kumulują się ze świadczeniami z opcji głównej.
§ Wypłata świadczenia z opcji Dodatkowych wypłacane są nawet jeżeli InterRisk nie ponosi
odpowiedzialności z opcji głównej – np. zwrot kosztów leczenia w przypadku braku orzeczenia
uszczerbku na zdrowiu
§ W ramach Assistance indywidualne korepetycje dla uczniów, którzy w wyniku nieszczęśliwego
wypadku nie mogą uczęszczać na zajęcia lekcyjne.
§ NAPRAWA OKULARÓW I APARTAÓW SŁUCHOWYCH ZNISZCZONYCH W WYNIKU
NNW
§ ZDIAGNOZOWANIE BOLERIOZY
§ ubezpieczenie szatni,
§ możliwość zwolnienia z opłaty składki do 10 % uczniów,
§ uproszczona, nieuciążliwa procedura wypłaty świadczeń,
§ zgłoszenie szkody pocztą elektroniczną, przez infolinię lub w biurze agenta opiekującego się
Państwa Placówką,
§ możliwość ubezpieczenia oc działalności szkoły, dyrektora i oc nauczycieli,
§ nauczyciele i pracownicy szkoły mogą zostać objęci ochroną nnw, płacąc taką samą składkę jak
uczniowie.
§ WYCZYNOWE UPRAWIANIE SPORTU W ZAKRESIE - BEZ ZWYŻKI SKŁADKI
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