Ubezpieczenie NNW Dzieci, Młodzieży,
Studentów i Personelu na rok szkolny 2022/2023

Rodzaje świadczeń:
W przypadku śmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku albo zdarzenia objętego
umową na terenie placówki do której uczęszcza Ubezpieczony, jeżeli nastąpiła ona w okresie

30 000 zł

do 2 lat od daty jego wystąpienia.
W przypadku śmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku albo zdarzenia
objętego umową, jeżeli nastąpiła ona w okresie do 2 lat od daty jego wystąpienia.
Z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego:
a) w przypadku uszczerbku w wysokości 100% – pełną sumę ubezpieczenia określoną w umowie,
b) w przypadku uszczerbku częściowego – procent sumy ubezpieczenia odpowiadający procentowi
trwałego uszczerbku na zdrowiu.
W przypadku nieszczęśliwego wypadku, którego następstwa nie spowodowały trwałego uszczerbku
na zdrowiu Ubezpieczonego, a wymagały interwencji lekarskiej w placówce medycznej połączonej
z dalszym leczeniem (wymagały co najmniej jednej wizyty kontrolnej) Ubezpieczonemu
przysługuje świadczenie w wysokości 1% SU. Świadczenie przysługuje raz w okresie
ubezpieczenia.

22 500 zł
15 000 zł
150 zł

150 zł

Zwrot kosztów leczenia pozostających w związku z nieszczęśliwym wypadkiem, kosztów rehabilitacji,
pod warunkiem, że zostały one poniesione na terytorium RP w okresie nie dłuższym niż 2 lata od daty
wypadku. Koszty leczenia – koszty poniesione na badania i zabiegi ambulatoryjne (w tym wizyty
lekarskie) oraz operacyjne, pobyt w placówce służby zdrowia, jak również zakup niezbędnych
lekarstw i środków opatrunkowych.

do 4 500 zł

Zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych, pod warunkiem że zostały one poniesione
w okresie nie dłuższym niż 2 lata od daty wypadku (w tym okulary, soczewki, aparaty słuchowe)
– pod warunkiem uszczerbku na zdrowiu

do 6 000 zł

Zwrot kosztów odbudowy stomatologicznej zębów, w tym implantów pozostających w związku
z nieszczęśliwym wypadkiem, pod warunkiem że zostały one poniesione na terytorium RP
w okresie nie dłuższym niż 2 lata od daty wypadku
Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów pozostających w związku
z nieszczęśliwym wypadkiem, pod warunkiem że zostały one poniesione na terytorium RP
w okresie nie dłuższym niż 2 lata od daty wypadku
Jednorazowe świadczenie z tytułu trwałej utraty zdolności do wykonywania pracy
w dotychczasowym zawodzie, pod warunkiem, że rozpoczęła się w okresie ochrony
ubezpieczeniowej i trwa co najmniej 6 miesięcy i będzie utrzymywać się co najmniej

do 5 000 zł
do 6 000 zł

4 000 zł

przez kolejne 24 miesiące liczone od daty jej rozpoczęcia
W przypadku rozstroju zdrowia Ubezpieczonego spowodowanego sepsą – świadczenie
jednorazowe na każdy wypadek
W przypadku śmierci Ubezpieczonego (dziecka, ucznia w wieku do 25 lat) z powodu
wrodzonej wady serca – świadczenie jednorazowe

1 000 zł
1 000 zł

Wada serca wrodzona – wrodzona nieprawidłowość anatomiczna budowy serca
potwierdzona dokumentacją lekarską; świadczenie z tytułu wrodzonej wady serca jest
wypłacane nie wcześniej niż po otrzymaniu dokumentacji medycznej opisującej rodzaj
i charakter nieprawidłowości oraz zawierającej dokładną diagnozę, w szczególności
kartę informacyjną leczenia
W przypadku śmierci Ubezpieczonego z powodu nowotworu złośliwego – świadczenie

1 000 zł

jednorazowe
W przypadku amputacji Ubezpieczonemu kończyny lub części kończyny z powodu

1 000 zł

nowotworu złośliwego – świadczenie jednorazowe

Jednorazowe świadczenie w przypadku śmierci rodzica/przedstawiciela ustawowego
(jednego lub obojga) w następstwie nieszczęśliwego wypadku. Przedstawiciel
ustawowy - osoba, której umocowanie do działania w imieniu osoby nieposiadającej
zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności
prawnych wynika z przepisów prawa.
Dzienne świadczenie szpitalne przysługuje, w przypadku trwającego co najmniej 2 dni pobytu
Ubezpieczonego w szpitalu na terytorium RP niezależnie od przyczyny pobytu w szpitalu
(w następstwie nieszczęśliwego wypadku, zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową
lub choroby)
Dzienne świadczenie szpitalne przysługuje od pierwszego dnia pobytu w szpitalu, jednak nie
dłużej niż za okres 90 dni.
Dzienne świadczenie szpitalne nie obejmuje pobytu Ubezpieczonego we wszelkiego rodzaju
sanatoriach, szpitalach uzdrowiskowych, ośrodkach rehabilitacyjnych, domach opieki
lub hospicjach (za wyjątkiem leczenia rehabilitacyjnego, jeżeli miało ono związek z leczeniem
szpitalnym)
Assistance pozostające w związku z nieszczęśliwym wypadkiem

2 000 zł

25 zł/dzień

tak

Składki dla placówki (za osobę)
Składkę należy wpłacić na numer konta: 74 1090 1652 0000 0001 4504 9899, w tytule przelewu wpisując: imię i nazwisko ucznia
PZS1, Hestia

Rozszerzenie za dodatkowe 4 zł:

Niniejsza propozycja nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 §1 KC czy też w rozumieniu prawa handloweg

70,00

