Szanowni Państwo!
Podobnie jak w poprzednich latach Rada Rodziców wybrała ofertę ubezpieczenia dla uczniów Szkoły
Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Kraśniku na rok szkolny 2020/2021.
Wybrane Towarzystwo Ubezpieczeń to InterRisk TU S.A., który co roku chroni ponad półtora miliona
dzieci i młodzieży w całej Polsce. Najważniejsze atuty ubezpieczenia:


Polisa na 12 mc – jeśli zdarzenie NNW miało miejsce w trakcie roku polisowym, to szkodę
można zgłaszać nawet po zakończeniu polisy



24- godzinna ochrona ubezpieczeniowa na terenie całego świata m.in.: poza placówką
oświatową, podczas zielonej szkoły, wycieczek szkolnych, a także podczas wakacji



rekreacyjne i wyczynowe uprawianie sportu w jest zakresie ubezpieczenia



koszty leczenia w wyniku NNW to zwrot kosztów do 3600 zł na PRYWATNE wizyty lekarskie,
zabiegi ambulatoryjne, USG, REZONANS MAGNETYCZNY, zlecone badania, , zakup środków
opatrunkowych, rehabilitacji – świadczenie bardzo ważne z perspektywy szybkiego powrotu
do zdrowia po nieszczęśliwym wypadku



zgłaszanie szkód w sposób wygodny dla rodziców: w Kraśniku w biurze Agenta tj.:
UBEZPIECZENIA ul. Wyszyńskiego 1, Kraśnik lub przez stronę www.interrisk.pl lub
telefonicznie nr tel. 785924029



ciągłość ubezpieczenia – brak karencji



„pakiet KLESZCZ” - świadczenie łączne do 1500 zł, a w nim ( zwrot kosztów usunięcia kleszcza
do 150 zł, zwrot badań diagnostycznych do 150 zł, zwrot kosztów antybiotykoterapii do 200
zł oraz świadczenie za zdiagnozowanie boreliozy 1 000 zł)



w ramach Assistance indywidualne korepetycje dla uczniów, którzy w wyniku
nieszczęśliwego wypadku nie mogą uczęszczać na zajęcia lekcyjne; pomoc rehabilitacyjna dla
pracownika personelu placówki oświatowej, który w wyniku nieszczęśliwego wypadku
przebywał na zwolnieniu lekarskim



uproszczona procedura wypłaty odszkodowania

Zakres ubezpieczenia oraz wysokość świadczeń przedstawia poniższa tabela :

ZAKRES UBEZPIECZENIA

WYSOKOŚĆ
ŚWIADCZENIA

śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego lub wypadku na terenie
placówki oświatowej

50.000

100% uszczerbek na zdrowiu w wyniku nw

25.000

śmierć Ubezpieczonego w wyniku nw
25.000
(w tym również zawał serca i udar mózgu)
za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu w wyniku nw ( złamania itp.)

250 zł za 1%

koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

7.500

koszt zakupu lub naprawy okularów lub aparatu słuchowego uszkodzonych w wyniku NW

250 zł

koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych

7.500

uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki

250

zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy

2.500

Rozpoznanie chorób odzwierzęcych ( bąblownica, toksoplazmoza, wścieklizna)

1.250

śmierć rodzica lub opiekuna prawnego w następstwie nw

2.500

pogryzienie przez psa, pokąsania, ukąszenia/użądlenia
wstrząśnienie mózgu w wyniku nw

250 zł lub 500 zł
250

Zatrucie pokarmowe, zatrucie gazem, porażenie prądem lub piorunem

1.250 zł

oparzenia w wyniku nw

do 4.000

pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku - świadczenie od pierwszego
dnia pobytu w szpitalu

70 za dzień

pobyt w szpitalu w wyniku choroby – świadczenie od drugiego dnia pobytu w szpitalu

70 za dzień

poważne zachorowania – zgodnie z definicją OWU, np. nowotwór złośliwy, paraliż,
niewydolność nerek, zapalenie opon mózgowordzeniowych…)

2.000

koszty operacji plastycznych w wyniku nw

1.600

koszty leczenia w wyniku nw / PRYWATNE wizyty lekarskie, zabiegi ambulatoryjne,
USG, REZONANS MAGNETYCZNY, zlecone badania, koszty pobytu w szpitalu operacji
z wyjątkiem operacji plastycznych, zakup środków opatrunkowych, rehabilitacji

3600

zdiagnozowanie u Ubezpieczonego wady wrodzonej serca

800

koszty leczenia stomatologicznego w wyniku nw

500

Pakiet kleszcz i rozpoznanie boreliozy

1.500

Amatorskie, wyczynowe i zawodowe uprawianie sportu

w zakresie

Składka (PLN) / za osobę.
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