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Lp. Zakres ubezpieczenia WysokoS6
Swiadczenia

Procent sumy
ubezpieczenia
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Klauzule dodatkowe

Klauzula dodatkowa Swiadczenia z tytulu zatrucia gazami, substancjami i produktami chemicznymi, poraienia
prqdem' piorunem - zakres ochrony ubezpieczeniowel obejmuje wyplatg swiadczenia, jezeli w wyniku naglego zatrucia
gazami, substancjami iproduktami chemicznymi bqd2 w przypadku porazenia piorunem lub piqdem koniJczna byla
hospitalizacja ubezpieczonego trwajqca dlu2ej ni2 1 dzien. Wysokosc Swiadczenia w tym zakresie wynosi 5% sumy
qbe_zp1ec q111ilQo-zt) llqzgLer'll,e,od yryp!_4_o1ego qwiadczenia z tytu uszczerbku na zdrowiu

Klauzula dodatkowa Swiadczenia z tytulu urazow ciala ktore wymagaly interwencji lekarskiej - zaKres ocnrony
ubezpieczeniowei obelmuje rvyplatg swiadczenia w przypadku urazu ciala w nastppstwie zdarzei stanowiqcych przedmiot
ubezpieczenia niepowodujqcego trwalego uszczerbku na zdrowiu, o ile nastqpstwa tego urazu wymagj! intenvencji
lekarskiej w placowce medycznei oraz dalszego leczenia ico najmniej jednej wizyty kontrolnej (nie dotyczy intenaiencji
st0!l]9tql0-9.[z!yql]).'wvgqlqqc_tytqqgr!q rylflzqkresie wv19g 1 ll'_gq!yrrbgapre!z9l1c1]_l! 4L_
Klauzula dodatkowa zwrotu kosztow przeszkolenia zawodowego osoby niepelnosprawnej - zakres ochrony
ubezpieczeniowel obeimule zwrot koszlow przeszkolenra zawodowego osoby niepelnosprawnej w wyiokoSci do 25% sumy
ubezpteczenia (lrmit 3 500 zl), poniesionych na leczenie skutkow zdarzei objqtych przedmiotem ubezpieczenia. Zwrotowi
pOdlegalq udokumentowane oryginalnymi rachunkami idowodami zaplaty koszty, ktore zostaly poniesione w ciqgu 24
mtesigcy od daty zdarzenia objgtego przedmiotem ubezpieczenia, do wysokosci rzeczywistych kosztow maksymalnie iednak
do kwoty wynikajqcel z zawart,q umowy ubezpieczenia.

Klauzula dodatkowa Swiadczenia z tytulu zachorowania Ubezpieczonego na sepsQ - zakres ochrony ubezpieczeniowel
obelmule wyplatq swiadczenia w wysokoScr 'l 0!Q ztz tyql! zqtqqy{lq]lleZpLe_Qlqggo.!a gqp_sQ,

Klauzula dodatkowa Swiadczenia z tytulu smierci ubezpieczonego w nastqpstwie wypadku na terenie placowki
oswiatowej - w przypadku Smierci Ubezpieczonego w nastepstwie zdarzenia stanowiqcego'przedmiot ubezpreczenra na
terenie placowki oswialowej Wykonawca rvyplaci dodatkowe Swiadczenie w wysokoSci 1O0i'o Jumy ubezpieczenia (14 000 zl)
Paedmiot ubezpieczenia - nastQpstwa nieszczqsliwych wypadkow albo zdazenia objqte umowq w tym: zawal irica, uot

mOzgu, obrazenia ciala w wyniku ataku epilepsji lub innego rodzaiu utraty pzytomnoSci,

Czasowv zakres ochronv - nnhrnna nelndnhnura

Zakres terytorialny - ubezpieczenie obejmuje wypadki zarowno w kraiu iak i za qranica

Liczba zwolnionych uczni6w do 10%

Skladka 30,00 zl


