
                                                                                                                                             

Oferta ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków 

„Ubezpieczenie z Klasą"                                             Wariant MAX

Główne zalety Ubezpieczenia z Klasą:
- ponosimy odpowiedzialność za zdarzenia  24 godziny na dobę w kraju i zagranicą ( z wyłączeniem usług Assistance  
realizowanych na terenie RP oraz kosztów leczenia poniesionych wyłącznie na terytorium RP- wypadek może się wydarzyć na 
całym świecie);
- w wariancie dla dzieci wypłata świadczenia za sam fakt wystąpienia zdarzenia objętego ochroną bez konieczności 
powoływania komisji lekarskiej; ocena uszczerbku na zdrowiu odbywa się na podstawie dokumentacji medycznej;
- gwarantujemy szybką i sprawną wypłatę świadczenia;
- nowoczesne, przejrzyste i szczegółowe  tabele oceny uszczerbku na zdrowiu 
- świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa  wypłata nie jest uwarunkowana pobytem w szpitalu-  płacimy za sam fakt 
pogryzienia skutkującego opracowaniem chirurgicznym;

- 1% świadczenia z tytułu utraty  zęba mlecznego w wyniku nieszczęśliwego wypadku; 
- wypłata za  wizytę lekarską 60 zł, po zaistnieniu wypadku nie  skutkującego uszczerbkiem na zdrowiu
- gwarantujemy transport z miejsca wypadku do lekarza oraz do domu

Ubezpieczający: PRZEDSZKOLE NR 11

Ubezpieczeni:  dzieci i młodzież

Forma ubezpieczenia: bezimienna

Suma ubezpieczenia  10 000,00 zł

1 Świadczenie na wypadek uszczerbku na zdrowiu  10 000,00 zł 

2 Podwójne świadczenie na wypadek uszczerbku na zdrowiu  20 000,00 zł 

3
Wizyta lekarska po zaistnieniu nieszczęśliwego wypadku nie skutkującego wskazaniem uszczerbku na zdrowiu w ramach 
tabeli oceny złamań i powypadkowego uszczerbku na zdrowiu

60 zł

4 Świadczenie na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku  10 000,00 zł 

5 Świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa, pokąsania przez inne zwierzęta oraz ukąszenia owadów    1 000,00 zł 

6
Transport medyczny z miejsca zamieszkania lub wypadku do odpowiedniej placówki medycznej oraz z placówki medycznej 
do miejsca zamieszkania

 do 400 zł 

7

Koszty leczenia - zakres rozszerzony: podstawowe honoraria lekarskie; koszty lekarstw;  koszty  zakupu protez i środków 
pomocniczych;  koszty zakupu środków opatrunkowych;  koszty zdjęć  rentgenowskich, USG i innych badań  
diagnostycznych, niezbędnych w procesie leczenia powypadkowego; koszty leczenia ambulatoryjnego i szpitalnego; koszty 
zabiegów rehabilitacyjnych w trybie ambulatoryjnym;  koszty operacji plastycznych; koszty transportu medycznego 
środkami ratownictwa medycznego,  jakiego wymaga stan zdrowia Ubezpieczonego;  koszty zakupu sprzętu 
rehabilitacyjnego; koszty zakupu wózka inwalidzkiego.  

   2 000,00 zł 

8 Zasiłek szpitalny w wyniku nieszczęśliwego wypadku (świadczenie za każdy dzień pobytu w szpitalu)         20,00 zł 

9 Zasiłek szpitalny w wyniku zatrucia (świadczenie za każdy dzień pobytu w szpitalu)         20,00 zł 

10 Operacje w wyniku nieszczęśliwego wypadku  10 000,00 zł 

  

SKŁADKA ZA 1 OSOBĘ 45,00 zł




