
Zakres ubezpieczenia

Smrerc U bezpieczol ggo_ _
Trwaly uszczerbek na zdrowiu (za 1 % uszczerbku)

Opar_ze1q lub odmrozenia

Pogryzienie przez psa, pokqsanie lub pogryzienie przez

inne
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Zwrot kosztow nabycia wyrobow medycznych bgdqcych
przedmiotami ortopedycznymi i Srodkow pomocniczych

oraz kosztow odbudowy stomatologrcznej zgbow slalyqh
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Klauzula dodatkowa Swiadczenia z tytulu zatrucia gazami, substancjami i produktami chemicznymi, pora2enia
prqdem, piorunem - zakres ochrony ubezpieczenrowel obelmule wyplatg Swiadczenia, lezeli w wyniku naglego zatrucia
gazami, substancjami iproduktami chemicznymi bqd2 w przypadku porazenia piorunem lub prqdem konieczna byla

hospitalizacja ubezpieczonego trwajqca dluzej niz 1 dzien, WysokoSc swiadczenia w tym zakresie wynosi 5% sumy
ube4riec;zenia (t Qto +l ligzalq41e od q'plgcolegq !ryraqq4gllg 4y1!l_u tfryqle_g9 qq!ae@& nqltqry1u _

Klauzula dodatkowa Swiadczenia z tytulu urazow ciala ktore wymagaly interwencji lekarskiej - zakres ochrony
ubezpieczeniowej obejmule wyplatq Swiadczenia w przypadku urazu ciala w nastppstwie zdarzen stanowiqcych przedmiot

ubezpieczenia niepowodulqcego trwaiego uszczerbku na zdrowiu, o ile nastgpstwa tego urazu wymagaly intenvencji
lekarskiej w placowce medycznej oraz dalszego leczenia ico najmniej jednel wizyty kontrolnej (nie dotyczy intenvencli

gtglaJolo_g19gy,c!)., wyso[glc swlqdczel!q w ryqt 4?q9!!e ryy19q] l :4q !q!y !!qz!tqq4eqq!1! ill
Klauzula dodatkowa zwrotu kosztow przeszkolenia zawodowego osoby niepelnosprawnej - zakres ochrony
ubezpieczeniowej obejmule zwrot kosztow przeszkolenia zawodowego osoby niepelnosprawnej w wysokosci do 25% sumy
ubezpieczenia (lrmit 5 250 zl), poniesionych na leczenie skutkow zdarzeh objgtych przedmiotem ubezpieczenia. Zwrotowi
podlegalq udokumentowane oryginalnymi rachunkami i dowodamr zaplaty koszty, ktore zostaly poniesione w ciqgu 24

miesigcy od daty zdarzenia objgtego przedmiotem ubezpieczenia, do wysokosci rzeczywistych kosztow, maksymalnie jednak

do kwoty wynikajqcej z zawale1 umqvry ubezpleczqnlq

Klauzula dodatkowa swiadczenia z tytulu zachorowania Ubezpieczonego na sepsg - zakres ochrony ubezpieczeniowel
obejmuje !ryplqlg Sryladczen!q w y4_7sokqSg1 1 0Q! zl z tytutu _za9-[o1ow_q11q u-'lgzpleczgnegg_lqseps?: __ __..,.

Klauzula dodatkowa Swiadczenia z tytulu 5mierci ubezpieczonego w nastgpstwie wypadku na terenie placowki
oSwiatowej - w przypadku smierci Ubezpieczonego w nastqpstwie zdarzenia stanowiqcego przedmiot ubezpieczenia na

terenie placowki o i dodatkowe swiadczenie w wysokoSci 1 00% sumy ubezpieczenia (21 000 zl).

Puedmiot ubezpieczenia - nastgpstwa nieszczg$liwych wypadk6w albo zdaaenia objgte umow4 w tym: zawal serca, udar

obra2enia ciala w wniku ataku epilepsii lub inneqo rodzaiu utr

Cz zakres ochronv - ochrona calodobowa

Zakres zente 0 ki zar6wno w kraiu iak i za


