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przykładowe warianty ubezpieczenia

Rodzaj świadczenia

Trwały uszczerbek na zdrowiu w wysokości 1% sumy ubezpieczenia za każdy % trwałego uszczerbku

10 000 zł

12 000 zł

15 000 zł

Śmierć Ubezpieczonego w wysokości 100% sumy ubezpieczenia na skutek NW , zawał serca i udar mózgu

10 000 zł

12 000 zł

15 000 zł

Śmierć Ubezpieczonego na terenie placówki oświatowej w wysokości 100% sumy ubezpieczenia

20 000 zł

24 000 zł

30 000 zł

2 000 zł

2 400 zł

3 000 zł

200 zł

240 zł

300 zł

Świadczenia podstawowe

w tym m.in. złamania, zwichnięcia, skręcenia
wstrząśnienie mózgu
oparzenia, odmrożenia, rany skóry
całkowita i częściowa utrata zębów stałych
całkowita utrata zębów mlecznych

Zwrot kosztów nabycia środków pomocniczych do wysokości 20% sumy ubezpieczenia w tym m.in. za okulary,
aparaty słuchowe
Zasiłek z tytułu niezdolności do nauki lub pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem w wysokości 2% sumy
ubezpieczenia
Świadczenie z tytułu korepetycji
Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę

Jednorazowe świadczenie ryczałtowe z tytułu pogryzienia przez zwierzęta lub ukąszenia przez owady
Zwrot
Zwrotkosztów
kosztówleczenia
leczenianastępstw
następstwnieszczęśliwego
nieszczęśliwegowypadku
wypadku do
dowysokości
wysokości10%
10%sumy
sumyubezpieczenia
ubezpieczenia

100 zł za 7 dni szkolnych max. za 35 dni szkolnych,
jednorazowo 5% należnego świadczenia z tytułu
trwałego uszczerbku na zdrowiu
200 zł
200 zł
200 zł
500 zł.
zł
11 000

800 zł.
zł
1 200

zł
1 500 zł.

x
20 zł/dzień

x
20 zł/dzień

40
40 zł./dzień
zł/dzień

Świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego dodatkowo w wysokości 50% sumy
ubezpieczenia z tytułu śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku

x

x

x

Świadczenie z tytułu poważnego zachorowania lub operacji chirurgicznej

x

x

x

x

x

100 zł.

√

√

√

Świadczenie szpitalne od 1-go dnia pobytu za 90 dni pobytu w szpitalu
Świadczenie szpitalne od 1-go dnia pobytu za 90 dni pobytu w szpitalu

Świadczenia dodatkowe

Maksymalna wysokość świadczenia

Zadośćuczynienie za ból doznany wskutek nieszczęśliwego wypadku

50% zniżki dla drugiego i kolejnego dziecka z rodziny
wielodzietnej

26 zł.

30 zł.

38 zł.

