UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW EDU PLUS
Rok szkolny 2017/2018- OFERTA SPECJALNA DLA ZSEO W TARNOWIE

OPCJA OCHRONA PLUS
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ŚWIADCZENIE

WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA

śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego
wypadku(w tym również zawał serca i udar mózgu)
zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych, wydawanych
na zlecenie
zwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego osób
niepełnosprawnych
z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku
padaczki
z tytułu zdiagnozowania sepsy
śmierć rodzica lub opiekuna prawnego Ubezpieczonego w
następstwie nieszczęśliwego wypadku
pogryzienie przez psa lub pokąsania , ukąszenia, użądlenia
trwałe inwalidztwo częściowe
złamanie kości, zwichnięcia lub skręcenie stawów
nagłe zatrucie gazami bądź z tytułu porażenia prądem lub
piorunem
uszkodzenie ciała w wyniku NW, wymagające interwencji
lekarskiej w placówce medycznej i minimum dwóch wizyt
kontrolnych
Wstrząśnienie mózgu w wyniku NW
Opcja Dodatkowa D1– śmierć Ubezpieczonego w następstwie
wypadku komunikacyjnego
Opcja Dodatkowa D4- pobyt w szpitalu w wyniku
nieszczęśliwego wypadku
Opcja Dodatkowa D5 - pobytu w szpitalu w wyniku choroby
Opcja Dodatkowa D10 koszty leczenia w wyniku
nieszczęśliwego wypadku z podlimitem na rehabilitację 500zł
Opcja Dodatkowa D12 – zdiagnozowanie u Ubezpieczonego
wady wrodzonej serca
Opcja Dodatkowa D13 – koszty leczenia stomatologicznego
w wyniku nieszczęśliwego wypadku

9.000 zł

Składka roczna od osoby

2.700 zł
2.700 zł
90 zł
900 zł
900 zł
90 zł
Zgodnie z tabelą nr 4 OWU
Zgodnie z tabelą nr 5 OWU
450 zł
90 zł
90 zł
2.000 zł
30 zł/dzień
40 zł/dzień
500 zł
200 zł
300zł

29 zł

* za opłatą dodatkowej składki 30% InterRisk T.U. SA udziela również ochrony osobom
wyczynowo uprawiającym sport tzn w pozaszkolnych klubach, związkach i organizacjach sportowych

InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group ponadto oferuje:
•

Śmierć w wyniku NNW za wypadek który wydarzył się na terenie placówki oświatowej –
świadczenie dodatkowe w wysokości 50% sumy ubezpieczenia

•
•

Wydłużenie odpowiedzialności w stosunku do absolwentów

Bon zniżkowy w wysokości 50 zł na zakup ubezpieczenia mieszkania, domu, NNW
lub auto-casco do wykorzystania do dnia 30.06.2018r.

