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UBEzPlEcZENlA

Rodzaj świadczenia

Śmierć Ubezpieczonego na terenie placówki oświatowej
wwvniku NW

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikaryjnego
(łącznie ze świadczeniem z pkt,3)

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku
(w tym zawał serca, udar móz8u)

Uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku
{usta!any na podstawie tabeli norm uszczerbku na zdrowiu)

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku nieszczęśliwegołvypądł(y.
(świidczenió płatne o-d pienłszego dnia pobytu, maksymalnie do 120 dni)

Pobyt Ubezpieczonegow szpitalu wwyniku choroby,wtym COJIQ: 1.9..

(śyviidczenió płatne od pierwszego dnia pobytu, maksymalnie do 100 dni)

Operacje w wyniku nieszczęśliwego wypadku
(ń.in. dót. skręceń, zwichnięć, złamań) - jednorazowe świadczenie

Uciążliwe leczenie w wyniku NW, powodujące czasową niezdolność do
nauki lub pracy (warunek: 5 dni czasowej niezdolności do nauki lub pracy)
- jednoraŻowe świadczenie (izw. ,,świadczenie bólowe')

Rany będące następstwem nieszczęśliwego wypadku wymagające 
.

załoŻeńia min. dwóch szwów (dodatkowe jednorazowe świadczenie]

Pagryzienle przez psa, pokąsania, użądlenła - jednorazowe świadczenie
{bez wymogu pobytu w szpitału)

lVstrząśnienie mózgu w wyniku nieszczęśliwego wypadku
- iednorazowe świadczenie

Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie:
m.in. protezy, kule. wózki inwalidzkie

Koszty zakupu lub naprawy okularów lub aparatu słuchowego
uszkodzonych w wyniku NW na terenie placówki oświatowej

Zwrot kosztów leczenia w wyniku NW w iym rehab'iliiacja

Koszty leczenia stomatologicznego w wyniku NW

Rozpoznanie u Ubezpieczonego poważnej choroby: sepsa, zapalenie opon
mózgowo-rdzeniowych, novrotwór złośliwy, niewydolność nerek,
siwa}dnienie rozsiane, cukrzyca typu l, choroba autoimmunologiczna,
polomyelitis - iednorazowe świadczenie

Śmierć opiekuna prawnego lub rodzica Ubezpiec?onego wwyniku NW

Świadczenie z tytulu zdiagnozowania u Ub€żpieczonego bąblownicy,
toksoplazmozy, wścieklizny - jednorazowe świadczenie

W przypadku zatrucia pokarmowego, zatrucia gazami (nagłe zdarzen_ie),

bądź w'przypadku porażenia piorunem lub prądem - jednorazowe świadcz,

Koszty przekwalińkowania zawodowego osób niepełnosprawnych

Koszty leków w wyniku NW

Pakiet KLESZCZ i rozpoznanie boreliozy

Zwrot kosztówwycieczki szkolnej wwyniku NW

Oparzenia w wyniku nieszcześliwego wypadku
llstopnia
lll stopnia
lV stopnia

Wyczynołe uprawianie sportu

roczna za osobę
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62zł 77 zł

ó0 000 zł 80 000 zł

30 000 zł 40 000 zł

300zł
źkażóy 7%

720 zł
7a użien:

. od 1do 10 dnil

80 zł
7a ózlei:

orl 11 do 120 drria

750 zł
Za ózień:

od 1 do 10 dnia

100 zł
ża dżień:

od ]] oo 1]u onla

1 000 zł 1 000 zł

300 zł 400zł

300 zł 400 zł

20Ozł 200zł

do 1 200 zł

do 1 000 zł do 1 000 zł

3 000 zł 4 000 zł

1500zł 2OOOzł

do 500 zł do 500 zł

800 zł 1 000 zł
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