Oferta ubezpieczeń NNW dziecka - żłobki i przedszkola
na rok szkolny 2021/2022
Oferta ważna od 12.04.2022 r.

Suma ubezpieczenia

NNW EDU PLUS (żłobki i przedszkola)
9 000 zł

14 500 zł

18 000 zł

27 000 zł

45 000 zł

OPCJA PODSTAWOWA
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego
wypadku (w tym również zawał serca i udar mózgu)

9 000 zł

14 500 zł

18 000 zł

27 000 zł

45 000 zł

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku
komunikacyjnego

18 000 zł

29 000 zł

36 000 zł

54 000 zł

90 000 zł

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego
wypadku w placówce oświatowej (w tym również
zawał serca i udar mózgu)

18 000 zł

29 000 zł

36 000 zł

54 000 zł

90 000 zł

100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku

9 000 zł

14 500 zł

18 000 zł

27 000 zł

45 000 zł

1% uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego
wypadku (oraz uszczerbek na zdrowiu poniżej 100%)

90 zł za 1%

145 zł za 1%

180 zł za 1%

270 za 1%

450 zł za 1%

Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych
na zlecenie, będących przedmiotami ortopedycznymi
i środkami pomocniczymi

do 2 700 zł

do 4 350 zł

do 5 400 zł

do 8 100 zł

do 13 500 zł

Zwrot udokumentowanych kosztów zakupu
lub naprawy okularów korekcyjnych lub aparatu
słuchowego uszkodzonych w wyniku nieszczęśliwego
wypadku na terenie placówki oświatowej

do 200 zł

do 200 zł

do 200 zł

do 200 zł

do 200 zł

do 2 700 zł

do 4 350 zł

do 5 400 zł

do 8 100 zł

do 13 500 zł

90 zł

145 zł

180 zł

270 zł

450 zł

W przypadku rozpoznania u Ubezpieczonego sepsy
(jednorazowe świadczenie)

1 800 zł

2 900 zł

3 600 zł

5 400 zł

9 000 zł

Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku
(max 2 świadczenia)

900 zł

1 450 zł

1 800 zł

2 700 zł

4 500 zł

Pogryzienie przez psa, pokąsania, ukąszenia/użądlenia
(jednorazowe świadczenie, jeśli Ubezpieczony przebywał 2 dni w szpitalu w związku ze zdarzeniem)

90 zł

145 zł

180 zł

270 zł

450 zł

Koszty przekwalifikowania zawodowego osób
niepełnosprawnych
Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki
(jednorazowe świadczenie)

Wstrząśnienie mózgu w następstwie nieszczęśliwego
wypadku (jednorazowe świadczenie, jeśli Ubezpieczony przebywał 3 dni w szpitalu w związku
ze zdarzeniem)
Zatrucie pokarmowe lub nagłe zatrucie gazami, bądź
porażenie prądem lub piorunem – jednorazowe
świadczenie, pod warunkiem co najmniej trzydniowego pobytu w szpitalu

90 zł

145 zł

180 zł

270 zł

450 zł

450 zł

725 zł

900 zł

1 350 zł

2 250 zł

450 zł

725 zł

900 zł

1 350 zł

2 250 zł

Oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku
(w zależności od stopnia oparzenia wypłacony % sumy
ubezpieczenia)

180 zł – II
stopień
540 zł – III
stopień
900 zł – IV
stopień

290 zł – II
stopień
870 zł – III
stopień
1 450 zł – IV
stopień

360 zł – II
stopień
1 080 zł – III
stopień
1 800 zł – IV
stopień

540 zł – II
stopień
1 620 zł – III
stopień
2 700 zł – IV
stopień

900 zł – II stopień
2 700 zł – III
stopień
4 500 zł – IV
stopień

Odmrożenia (w zależności od stopnia odmrożenia
wypłacony % sumy ubezpieczenia); suma ubezpieczenia 2.000 zł

200 zł – II
stopień
600 zł – III
stopień
1 000 zł – IV
stopień

200 zł – II
stopień
600 zł – III
stopień
1 000 zł – IV
stopień

200 zł – II
stopień
600 zł – III
stopień
1 000 zł – IV
stopień

200 zł – II
stopień
600 zł – III
stopień
1 000 zł – IV
stopień

200 zł – II stopień
600 zł – III
stopień
1 000 zł – IV
stopień

Rozpoznanie u Ubezpieczonego chorób odzwierzęcych
(bąblowicy, toksoplazmozy, wścieklizny) – jednorazowe świadczenie

PAKIET „SZPITAL I CHOROBY”

Pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku
(świadczenie dzienne); suma ubezpieczenia 10.000 zł

150 zł
od 1-ego
dnia pobytu
100 zł
od 11-tego
dnia

150 zł
od 1-ego
dnia pobytu
100 zł
od 11-tego
dnia

150 zł
od 1-ego
dnia pobytu
100 zł
od 11-tego
dnia

150 zł
od 1-ego
dnia pobytu
100 zł
od 11-tego
dnia

150 zł
od 1-ego dnia
pobytu
100 zł
od 11-tego
dnia

Pobyt w szpitalu w wyniku choroby; suma ubezpieczenia 10.000 zł

100 zł za
każdy dzień
do 2-go dnia
pobytu

100 zł za
każdy dzień
do 2-go
dnia pobytu

100 zł za
każdy dzień
do 2-go dnia
pobytu

100 zł za
każdy dzień
do 2-go dnia
pobytu

100 zł za
każdy dzień
do 2-go dnia
pobytu

2 000 zł

2 000 zł

2 000 zł

2 000 zł

2 000 zł

1 000 zł

1 000 zł

1 000 zł

1 000 zł

1 000 zł

Poważne choroby (nowotwór złośliwy, paraliż, niewydolność nerek, transplantacja głównych organów, poliomyelitis, utrata mowy, utrata słuchu, utrata wzroku,
anemia plastyczna, stwardnienie rozsiane, cukrzyca
typu I, niewydolność serca, choroba autoimmunologiczna, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, pneumokokowe zapalenie płuc, meningokokowe zapalenie
opon mózgowych); jednorazowe świadczenie
Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego wady wrodzonej
serca

PAKIET "KOSZTY LECZENIA"
Koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
koszty rehabilitacji do 1 000 zł, koszty zakupów leków
do 300 zł

do 1 000 zł

do 1 500 zł

do 3 000 zł

do 3 000 zł

do 3 000 zł

do 1 000 zł

do 1 000 zł

do 1 000 zł

100 zł

100 zł

100 zł

100 zł

do 5 000 zł

do 5 000 zł

do 5 000 zł

do 5 000 zł

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

do 5 000 zł

do 5 000 zł

do 5 000 zł

do 5 000 zł

PAKIET "STOMATOLOGIA"
Koszty leczenia stomatologicznego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (max 300 zł za jeden ząb)

do 1 000 zł

do 1 000 zł

PAKIET "BÓLOWY"
Uciążliwe leczenie w wyniku nieszczęśliwego wypadku
(nieszczęśliwy wypadek nie pozostawił uszczerbku
na zdrowiu oraz przebieg leczenia spowodował
czasową niezdolność do nauki lub pracy przez okres
nie krótszy niż 10 dni) - jednorazowe świadczenie

100 zł

PAKIET "ASSISTANCE"
Assistance Edu Plus (wizyta lekarza, jeśli Ubezpieczony
uległ nieszczęśliwemu wypadkowi; wizyta pielęgniarki,
indywidualne korepetycje – jeśli w wyniku nieszczęśliwego wypadku nie mógł uczęszczać na zajęcia lekcyjne
przez okres co najmniej 7 dni; pomoc informatyczna)

do 5 000 zł

PAKIET "KLESZCZ"
Ugryzienie przez kleszcza - z tytułu zdiagnozowania
boreliozy jednorazowe świadczenie w wysokości
1000 zł. Ponadto pokrycie kosztów:
a) wizyty u lekarza w celu usunięcia wkłutego kleszcza
do wysokości 150 zł,
b) badań diagnostycznych, których celem jest potwierdzenie lub wykluczenie zakażenia boreliozą, zaleconych przez lekarza po ugryzieniu przez kleszcza
do wysokości 150 zł,
c) antybiotyku w celu leczenia boreliozy do wysokości
200 zł.

TAK

WYCZYNOWE UPRAWIANIE SPORTU
Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o wyczynowe
uprawianie sportu.

TAK

HEJT STOP
Hejt Stop obejmuje m.in.: pomoc informatyczną w ramach zwiększenia bezpieczeństwa dotyczącego użytkowania portali społecznościowych; pomoc psychologiczną i pomoc prawną w przypadku działań przemocowych w sieci w stosunku do Ubezpieczonego m.in. w
przypadku znieważenia lub zniesławienia w sieci,

do 5 000 zł

cyberbullingu, cybermobbingu, rozpowszechniania
nieprawdziwych informacji w sieci czy szantażu.

Składka roczna

26 zł

39 zł

54 zł

84 zł

139 zł

