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1 Smierc Ubezpieczonego 17 000 zl 100"/o

2 Trwaly uszczerbek na zdrowiu (za 1 % uszczerbku) 170 zl 1% za 1o/o uszczerbku

3 _Qp qrfe11q lq! 9@10 ze 1 Ia zgodnie z OWU zqodnie z OWU

4

5

6

Pogryzienie przez psa, pokqsanie lub pogryzienie przez
inne

zwierzgta i inne pogryzienia oraz ukqszenia owadow
850 5Ya

Zwrot kosztow nabycia wyrobow medycznych bgdqcych
przedmiotami ortopedycznymi i srodkow pomocniczych

orqz kog4tow odbuQoyy glqinqJologrgzngl4qbQw sJqlp-f ,,
Zwrot kosztow leczenia poniesionvch na terenie RP

Limrt 5 100/ 200 zl za

kazdy zqb
30%

Limit 2 550 zl 1SYo

7 I n I 
q ry gZglslq*rq,ql q q_s!q!g!e gq 1 700 zl 100/o

Q,

I
?g pylllg4pfegone g o r,v szp ita I u 42521 0,254/0

Usluqi typu assistance na terenie RP zqodnie z OWU zoodnie z OWU

Klauzule dodatkowe

Klauzula dodatkowa Swiadczenia z tytulu zatrucia gazami, substancjami i produktami chemicznymi, poraienia
prqdem, piorunem - zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje wyplatq Swiadczenia, je2eli w wyniku naglego zatrucia
gazamr, substancjami iproduktami chemicznymi bqd2 w przypadku pora2enia piorunem lub prqdem konieczna byla
hospitalizacja ubezpieczonego tnvajqca dluzel niz 1 dzien WysokoSi Swiadczenia w tym zakresie wynosi 5% sumy
ubezpieczenia (850 zl) niezale2nie od wvplaconeqo Swiadczenia z tvtulu trwaleoo uszczerbku na zdrowiu.

Klauzula dodatkowa swiadczenia z tytulu urazow ciala ktore wymagaly interwencji lekarskiej - zakres ochrony
ubezpieczeniowej obelmule uryplatp swiadczenia w przypadku urazu ciala w nastgpstwie zdarzen stanowiqcych przedmiot
ubezpteczenia niepowoduja.cego trwalego uszczerbku na zdrowiu o ile nastgpstwa teg0 urazu wymagaly intenvencji
lekarskiei w placowce medycznel oraz dalszego leczenia ico najmniej jednej wizyty kontrolnej (nie dotyczy interwencji
SlOmatO|ag1cZnyCh).!A/ysokosqSwiadczenia1v]ymzqk1eg9ruqS.L1

Klauzula dodatkowa zwrotu kosztow przeszkolenia zawodowego osoby niepelnosprawnej - zakres ochrony
ubezpieczeniowel obelmuje zwrot kosztow przeszkolenia zawodowego osoby niepelnosprawnej w wysokosci do 25% sumy
ubezpieczenia (limit 4 250 zl), poniesionych na leczenie skutkow zdarzen objgtych przedmiotem ubezpieczenia. Zwrotowi
podlegaja. udokumentowane oryginalnymi rachunkami i dowodami zaplaty koszty, ktore zostaly poniesione w ciqgu 24
miesigcy od daty zdarzenia objptego przedmiotem ubezpieczenia, do wysokoSci rzeczywistych kosztow, maksymalnie jednak
do kwoty wynikajqcel z nwart.q umowy ubezpieczenra.

Klauzula dodatkowa Swiadczenia z tytulu zachorowania Ubezpieczonego na sepsQ - zakres ochrony ubezpieczenrowej
obelmule wyptatq swiadczenia w wysokoSo 1 000 zl z tytulu zachorowania Ubezprecz.onego na sepsQ.

Klauzula dodatkowa Swiadczenia z tytulu Smierci ubezpieczonego w nastqpstwie wypadku na terenie placowki
oswiatowej - w przypadku smierci Ubezpieczonego w nastqpstwie zdarzenia stanowiqcego przedmiot ubezpreczenra na
terente pla.cowki os)ltgJowej Wyllonawca wyplaci dodatkowe Swiadczenie w wysokosci 100% sumy ubezpieczenia (17 000 zl).

Paedmiot ubezpieczenia - nastqpstwa nieszczqSliwych wypadk6w albo zdazenia objgte umowq w tym t;wal setcaJldrr
mdzgu, obra2enia ciala w wyniku ataku epilepsii lub inneqo rodzaiu utratv przytomno$ci.

Czasowy zakres ochrony - ochrona calodobowa

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

Liczba zwolnionych uczniow do 10%

Skladka 35,00 zl


