OFERTA UBEZPIECZENIA
uczniów na rok 2018 -2019 II
Liceum Ogólnokształcącego
w Szczecinie

Suma ubezpieczenia

SU 20 000
wysokość świadczeń
200 zł za każdy 1%

Uszczerbek w wyniku NNW
Koszty nabycia wyrobów
medycznych wydawanych na
zlecenie
Koszt przekwalifikowania
zawodowego osób
niepełnosprawnych
Uszczerbek na zdrowiu w wyniku
ataku padaczki
Śmierć ubezpieczonego w wyniku
NNW ( także zawał , udar)
Zdiagnozowanie sepsy
Śmierć rodzica lub opiekuna
prawnego w wyniku NNW
Pogryzienie przez psa, pokąsania,
ukąszenia/użądlenia
Wstrząśnienie mózgu
Szpital w wyniku NNW i
CHOROBY od 3 dnia pobytu

Do 6 000 zł

Do 6 000 zł

200 zł
20 000 zł
2 000 zł
2 000 zł
200 zł
200 zł
100 zł za każdy dzień

- Poważne Zachorowanie
( nowotwór złośliwy, paraliż,
stwardnienie rozsiane niewydolność
nerek, transplantacja głównych
organów, poliomyelitis, utrata
mowy, słuchu, wzroku, anemia
aplastyczna,)
Operacje w wyniku NNW i
CHOROBY ( % wg tabeli)
Koszty leczenia w wyniku NNW

2 000 zł

od SU 5 000 zł
Do 2 000 zł

podlimit na rehabilitację 500zł
Do 500 zł

Koszt leczenia stomatologicznego w
wyniku NNW
Składka roczna za osobę w zł 45 zł

Podstawa zawarcia umowy: Ogólne Warunki Ubezpieczenia grupowego EDU PLUS zatwierdzone uchwałą nr 02/23/01/2018 Zarządu InterRisk TU S.A
Vienna Insurance Group z dnia 23 stycznia 2018 roku

Ubezpieczenie działa 24h, na całym świecie, ochroną są także objęci uczniowie:
a) biorący udział w treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub szkoleniowych w ramach
szkolnych (uczniowskich) klubów sportowych,
b) uprawiający sport podczas zajęć wychowania fizycznego odbywających się w ramach obowiązującego planu lekcji
(również w klasach sportowych), za wyjątkiem sytuacji, gdy Ubezpieczony jest uczniem szkoły sportowej,
c) biorący udział w zawodach wewnątrzszkolnych lub międzyszkolnych, za wyjątkiem sytuacji, gdy Ubezpieczony jest
uczniem szkoły sportowej,
d) rekreacyjnie uprawiający sport

Dodatkowe zalety:

zwolnienie z opłaty składki do 10 % uczniów

pełna obsługa w procesie składania wniosków o wypłatę świadczeń. Do dyspozycji nasze biuro
czynne w godzinach 9:00 – 17:00 w tygodniu oraz soboty 10:00 – 14:00.
( weryfikujemy wnioski, tak by proces wypłaty świadczenia przebiegał jak najsprawniej)

przygotowujemy czytelne materiały informacyjne, w formie elektronicznej i papierowej, tak by
ubezpieczeni w pełni i świadomie korzystali z ubezpieczenia.

Mam nadzieję, że oferta spełni Państwa oczekiwania .
Z poważaniem
Aleksandra Syrewicz
INA UBEZPIECZENIA, ul. Dworcowa 9, Goleniów 72-100, tel. 506 666 570 biuro@inaubezpieczenia.pl

