
Składka roczna 55,00 zł
Opcja Podstawowa                                            Suma ubezpieczenia (SU) 45 000 zł
RODZAJ I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA

Śmierć Ubezpieczonego na terenie placówki oświatowej w wyniku NW 200 000 zł                                                   

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW (w tym również zawał serca i udar mózgu) 45 000 zł

100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW 45 000 zł

Uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW 450 zł                                                              
za 1% uszczerbku na zdrowiu

Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie oraz koszty zakupu lub naprawy 
okularów lub aparatu słuchowego uszkodzonych w wyniku NW na terenie placówki oświatowej

13 500 zł                                                             
(w tym okulary korekcyjne i aparaty 

słuchowe - do 200 zł)

Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych w wyniku NW do 13 500 zł

Pogryzienie przez psa; pokąsanie, ukąszenie (2 dni hospitalizacji) 900 zł
Rozpoznanie u Ubezpieczonego sepsy 9 000 zł

Śmierć opiekuna prawnego lub rodzica Ubezpieczonego w następstwie NW 4 500 zł

Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki 450 zł

Wstrząśnienie mózgu w wyniku NW 450 zł

Zatrucie pokarmowe lub nagłe zatrucie gazami, bądź porażenie prądem lub piorunem 2 250 zł

Rozpoznanie u Ubezpieczonego chorób odzwierzęcych                                                                          
(bąblowica, toksoplazmoza, wścieklizna)

2 250 zł

Szycie rany przy czym za szycie rozumie się również klamry i plastry chirurgiczne ( SOR lub 
placówka medyczna)  

450 zł

Zwrot kosztów porady psychologa dla rodzica lub opiekuna prawnego Ubezpieczonego w związku z 
nieszczęśliwym wypadkiem powodującym śmierć Ubezpieczonego 

do 500 zł

Hejt Stop Usługi wsparcia informatycznego, psychologicznego i prawnego dla 
dorosłych i dzieci, w zakresie mowy nienawiści i bezpieczeństwa w sieci.

do 5 000 zł

OPCJE DODATKOWE - WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA 

Opcja Dodatkowa D1 - Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego 45 000 zł

Opcja Dodatkowa D2 - opażenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     10 000 zł
II stopień - 10% SU 1 000 zł

III stopień - 30% SU 3 000 zł
IV stopień 50% SU  5 000 zł

POBYT NA OIOM /OIT w wyniku NW
Pobyt w szpitalu minimum 48h 250 zł

Opcja Dodatkowa D4 - Pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku (świadczenie płatne od 
1 dnia pobytu w szpitalu warunek minmum 3 dni)

100 zł / dzień

Opcja Dodatkowa D5 - Pobyt w szpitalu w wyniku choroby                                                                           
w tym również pobyt w szpitalu w wyniku chorób związanych z pandemią lub epidemią 
(świadczeniepłatne od 2 dnia pobytu warunek min 3 dni)

100 zł / dzień

Opcja Dodatkowa D6 - Poważne Choroby 14 zachorowań (zgodnie z OWU) 2 000 zł

Opcja Dodatkowa D7 - koszty operacji plastycznych w wyniku NW do 1 200 zł

Opcja Dodatkowa D8 - operacje w wyniku NW (zgodnie z tabelą nr 8 OWU)  1 000 zł

Opcja Dodatkowa D10 - Koszty leczenia w wyniku NW do 2 000 zł

Opcja Dodatkowa D13 - Koszty leczenia stomatologicznego w wyniku NW do 1 000 zł

Opcja Dodatkowa D14 - uciążliwe leczenie w wyniku NW                                                                     (brak 
uszczerbku, 5 dni zwolnienia lekarskiego)

200 zł

Opcja Dodatkowa D15 - Assistance EDU PLUS (indywidualne korepetycje, pomoc medyczna, 
pomoc rehabilitacyjna dla pracownika placówki oświatowej)

do 5 000 zł

Opcja Dodatkowa D18 - Koszty leków do 500 zł

Opcja Dodatkowa D20 - Pakiet KLESZCZ i rozpoznanie boreliozy (świadczenie za rozpozoznanie 
boreliozy u Ubezpieczonego 1000 zł, zwrot kosztów usuniecia kleszcza do 150 zł, zwrot badań 
diagnostycznych do  150 zł, zwrot kosztów atybiotykoterapii do 200zł)

do 1 500 zł

Wyczynowe uprawianie sportu


