Colonnade Insurance S.A - AIG

ZAKRES UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NA ROK 2017/2018
Suma ubezpieczenia: 15 000,- zł
Składka: 39,- zł
–
–
–
–

Ubezpieczenie dobrowolne

Ochrona cały rok i 24h w Polsce jak i poza granicami kraju
Odpowiedzialność bez względu na miejsce zdarzenia
/ szkoła,dom,wycieczka,wakacje/

Ochroną objęte są nieszczęśliwe wypadki podczas uprawiania sportu w ramach
SKS,UKS

Świadczenia podstawowe:
Śmierć dziecka w wyniku NNW- 100% sumy ubezpieczenia 15 000,- zł
Śmierć wskutek NNW komunikacyjnego - 200% sumy ubezpieczenia 30 000,- zł
Śmierć wskutek NNW na terenie placówki - 200% sumy ubezpieczenia 30 000,- zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku NNW – 100% za 1 % zgodnie z tabelą
uszczerbków przy sumie 12 000,- zł jest to 150,- zł za 1 %

Brak trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku NNW – 1% sumy ubezpieczania
/ NNW wymagający interwencji lekarskiej i jednej wizyty kontrolnej/

Świadczenia dodatkowe:

1. Zwrot kosztów leczenia w wyniku NNW – 20% sumy ubezpieczenia - 2 500,- zł
/ t.j. badania ,wizyty u lekarza ,leki przepisane przez lekarza,transport z miejsca NNW do szpitala/

2. Świadczenia z tytułu poparzeń - 2 500,- zł

3. Okaleczenia i oszpecenia twarzy- 2 500,- zł

4. Świadczenia z tytułu porażenia /paraliżu - 11 000,- zł

5.Całkowite trwałe inwalidztwo w wyniku NNW – 15 000 zł

6.Świadczenie w wyniku przebudowy domu,samochodu/inwalidtwo/ -7 500,-zł
7. Uszkodzenie zębów na skutek NNW – 150 zł za ząb max 1000,- zł

8. Jednorazowe świadczenie w wyniku poważnego zachorowania – 2000,- zł
15 jednostek chorobowych t.j. Choroba Alzheimera,ślepota,BY-pass,zawał serca,operacja zastawki
serca,poważna choroba raka,udar,operacje aorty,przeszczep ważnego organu,stwardnienie
rozsiane,paraliż,choroba neuronu ruchowego,niewydolność nerek.

9. Jednorazowe świadczenie z powodu śmierci opiekuna prawnego w wyniku
NNW- 2000,- zł

10.Zwrot kosztów pogrzebu w w przypadku śmierci ubezpieczonego- 5000,- zł
11. Dzienne świadczenie szpitalne w wyniku NNW – 30,- zł
/ pobyt min. 1 dni płatne za każdy dzień /

Szczegóły zakresu ubezpieczenia są w OWU dostępnych w sekretariacie i na
stronie internetowej szkoły.

