20 lat doświadczenia
na polskim rynku

OFERTA BEZPIECZNA SZKOŁA
NNW UCZNIÓW I PRACOWNIKÓW

SZEROKI ZAKRES I PROKLIENCKIE ZAPISY
OCHRONA CAŁĄ DOBĘ – TAKŻE W CZASIE WAKACJI
ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODCZAS REKREACYJNEGO UPRAWIANIA SPORTU
WF, ZAWODY MIĘDZYSZKOLNE, KLUBY SPORTOWE (SZKOLNE I INNE AMATORSKIE)
SZYBKA WYPŁATA ŚWIADCZEŃ – WYSPECJALIZOWANA KOMÓRKA
OBSŁUGUJĄCA SZKODY SZKOLNE
ZGŁOSZENIE SZKÓD – MAILOWO, TELEFONICZNIE, PISEMNIE

PAMIĘTAJ – wysokość świadczeń zależy od wybranej sumy ubezpieczenia

SUMA UBEZPIECZENIA

PRZYKŁADY URAZÓW
10 000 zł

20 000 zł

30 000 zł

Złamanie ręki (kość ramienna) lub złamanie barku
w zależności od rodzaju złamania* 5%-15%

od 500 zł do 1 500 zł

od 1 000 zł do 3 000 zł

od 1 500 zł do 4 500 zł

Złamanie nogi (podudzie)
w zależności od rodzaju złamania* 7%-25%

od 700 zł do 2 500 zł

od 1 400 zł do 5 000 zł

od 2 100 zł do 7 500 zł

Skręcenie/zwichnięcie stawu skokowego 2%-15%

od 200 zł do 1 500 zł

od 400 zł do 3 000 zł

od 600 zł do 4 500 zł

* szczegółowy wykaz urazów znajduje się w załączniku do OWU

PRZYKŁAD
W czasie przerwy uczennica spadła ze schodów – złamała nogę, nadłamała ząb i rozcięła brodę. Przebywała 12 dni w szpitalu. Wypłata świadczeń
z klauzul: trwałego uszczerbku, kosztów leczenia, pobytu w szpitalu i klauzuli Żak.
SUMA UBEZPIECZENIA
PAKIET BAZOWY

 Złamanie podudzia, rana brody

10 000 zł

 Pobyt w szpitalu

20 000 zł

30 000 zł

PAKIET DODATKOWY (pobyt w szpitalu + koszty leczenia)

 Zakup ortezy, kul, kremów na blizny
 Leczenie dentystyczne, operacja plastyczna – usunięcie blizny

10 000 zł

 Korepetycje i odtworzenie materiałów dydaktycznych

10 000 zł

10 000 zł

WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA
6 200 zł
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7 800 zł

9 400 zł
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ZAKRES PODSTAWOWY – obejmuje wszystkie wymienione klauzule
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku
Dodatkowe świadczenie w wysokości 50% sumy ubezpieczenia:
 w przypadku śmierci obojga rodziców wskutek tego samego wypadku
 jeśli śmierć nastąpiła w wyniku pogryzienia przez psa
 jeśli śmierć nastąpiła w wyniku postrzelenia



Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku w ruchu komunikacyjnym

Dodatkowo:
 50% sumy ubezpieczenia w przypadku śmierci w trakcie podróży komunikacją publiczną
 15% sumy ubezpieczenia w przypadku śmierci w wypadku komunikacyjnym, jeśli Ubezpieczony miał zapięte pasy

bezpieczeństwa, a pojazd posiadał ważny przegląd techniczny i był wyposażony w poduszki bezpieczeństwa

Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie wypadku
Świadczenie wypłacane w wysokości 1% sumy ubezpieczenia za 1% uszczerbku.
Dodatkowo:
 75% sumy ubezpieczenia w przypadku niezdolności do samodzielnej egzystencji
 1% sumy ubezpieczenia za uciążliwość leczenia (Ubezpieczony przebywał w szpitalu 7 dni i/lub przebywał 30 dni na zwolnieniu

lekarskim, a nie stwierdzono jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu)

Zapadnięcie Ubezpieczonego w śpiączkę w następstwie wypadku
Świadczenie wypłacane w przypadku zapadnięcia w śpiączkę w następstwie wypadku.
Świadczenie dzienne – 1% sumy ubezpieczenia.

Pakiet świadczeń dodatkowych „Żak”
 odtworzenie materiałów dydaktycznych
 pokrycie kosztów korepetycji
 pokrycie kosztów leczenia związanego z następstwem pogryzienia przez psa

ZAKRES DODATKOWY – możliwość wyboru pojedynczych klauzul
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie wypadku (wariant standardowy)
Świadczenie za każdy dzień pobytu w szpitalu przy min. 3 dniach pobytu, maks. 100 dni, na terenie Unii Europejskiej.

Poważne zachorowanie Ubezpieczonego (wariant standardowy)
W tym m.in zawał serca, udar mózgu, nowotwory złośliwe i przeszczep narządów.

Przerwanie nauki dziecka na studiach wyższych w następstwie wypadku lub choroby
Świadczenie wypłacane w przypadku przerwania nauki na studiach wyższych (na podstawie orzeczenia o trwałej i całkowitej
niezdolności do pracy).

Koszty leczenia Ubezpieczonego i pakiet świadczeń pielęgnacyjnych związanych z wypadkiem
Obejmuje m.in.:
 leczenie dentystyczne (do 10% sumy ubezpieczenia, maks. 500 zł)
 nabycie środków opatrunkowych i leczniczych (do 30% sumy ubezpieczenia, maks. 2 500 zł)
 koszty operacji plastycznych (do 20% sumy ubezpieczenia)
 transport do/ze szpitala (do 30% sumy ubezpieczenia, maks. 2 500 zł)
 pobyt w sanatorium (do 50% sumy ubezpieczenia, maks. 3 500 zł)
 przekwalifikowanie zawodowe (do 20% sumy ubezpieczenia)
 wypożyczenie, naprawa lub zakup protez, przedmiotów ortopedycznych (do 20% sumy ubezpieczenia)
 wypożyczenie, naprawa lub zakup wózka inwalidzkiego (do 30% sumy ubezpieczenia)

Materiał reklamowy Concordii Polska TUW. Nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
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