KARTA ZALET„BEZPIECZNE DZIECKO W INTERRISK” –
UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI I MŁODZIEŻY

ATUTY PRODUKTU:











szeroki zakres ubezpieczenia
proste i szybkie wystawianie polis przez iPortal
ochrona ubezpieczeniowa na terenie całego świata
24-godzinna ochrona ubezpieczeniowa również w trakcie m.in.: zielonej szkoły,
wycieczek szkolnych, a także podczas wakacji
możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o wyczynowe uprawianie sportu do
20 roku życia
możliwość wyboru aż pięciu głównych opcji ubezpieczenia
elastyczność produktu dostosowany do Twoich potrzeb
możliwość rozszerzenia opcji głównej o wybrane przez Ciebie opcje dodatkowe np.
świadczenie z tytułu pobyt w szpitalu w wyniku choroby, Telemedycyna
ochrona ubezpieczeniowa od dnia następnego
zgłoszenie szkody – osobiście, telefonicznie, korespondencyjnie, pocztą
elektroniczną bądź za pośrednictwem internetowego zgłoszenia szkody

UBEZPIECZAMY:

 dzieci w wieku do 18 roku życia:
- dzieci w wieku przedszkolnym
- uczniów szkół podstawowych, średnich
- dzieci pracowników firm
 osoby do 20 roku życia uprawiające sport wyczynowo w ramach
szkolnych\pozaszkolnych klubów sportowych bądź w ramach związków i
organizacji sportowych
 osoby do 25 roku życia, jeżeli kontynuują naukę w trybie dziennym, zaocznym bądź
wieczorowym

WYPŁACIMY ŚWIADCZENIE ZA:

 następstwa nieszczęśliwych wypadków (w tym zawał serca i udar mózgu), które
miały miejsce na terenie całego świata
 zdarzenie powstałe w następstwie nieszczęśliwego wypadku podczas
wyczynowego uprawiania sportu – dla osób do 20 roku życia
 pobyt w szpitalu w wyniku choroby, która została zdiagnozowana w trakcie trwania
ochrony ubezpieczeniowej
 pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce w trakcie
trwania ochrony ubezpieczeniowej
 śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego (dodatkowa wypłata)
 śmierć rodzica bądź opiekuna prawnego w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 zdiagnozowania u ubezpieczonego sepsy
 pogryzienie przez psa, pokąsania, ukąszenie/użądlenie
 wstrząśnienie mózgu w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 zwrot
kosztów
leczenia,
leczenia
stomatologicznego,
rehabilitacji,
przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych oraz nabycia wyrobów
medycznych wydawanych na zlecenie
 oparzenia i odmrożenia
 NOWOŚĆ !!! Pakiet ONKO i Poważne Choroby
 koszty operacji plastycznych w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 przeprowadzenie operacji w następstwie nieszczęśliwego wypadku bądź choroby
 zdiagnozowanie u Ubezpieczonego wady wrodzonej serca
 12 e-konsultacji lekarskich (pediatra, dietetyk, internista)

