INFORMACJA O DOBROWOLNYM UBEZPIECZENIU NNW
DLA DZIECI Z NASZEJ SZKOŁY ORAZ ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
Państwa dzieci będą objęte ubezpieczeniem

Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - NNW - firmy SIGNAL IDUNA.

49 złotych,
ale każde kolejne dziecko (rodzeństwo) ma obniżoną składkę do 37 złotych.
Jednorazowa składka dla 1 dziecka, za cały rok ochrony ubezpieczeniem, wynosi

Ubezpieczenie obowiązuje przez cały rok na terenie kraju i na całym świecie.
Obejmuje szereg zdarzeń, a wartość polisy wynosi 40000 zł.
Szczegóły są opisane w tabeli do ogłoszenia.
Polisa obejmuje również uczniów klas sportowych oraz uczniów którzy uczęszczają na zajęcia
sportowe poza szkołą / oddziałem przedszkolnym (zajęcia SKS/UKS, udział w zawodach sportowych
wewnątrz szkolnych i międzyszkolnych oraz np. szkółki piłki nożnej, siatkówki, koszykówki, zajęcia karate,
aikido, judo, baletu, tańca itp. aktywności).
Prosimy o dokonywanie wpłat przelewem lub gotówką, - zależnie od wytycznych
skarbników klasowych i grupowych w oddziale przedszkolnym.

Maksymalny termin przyjmowania wpłat ustalono na dzień: 30.09.2020 r.
W razie jakichkolwiek pytań, bądź wątpliwości, proszę o kontakt mailowy na adres rodzica odpowiedzialnego za organizację
ubezpieczenia z ramienia Rady Rodziców: pawel.wojnach@gmail.com Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to będzie możliwe.

POLISA NNW FIRMY SIGNAL IDUNA - od 1.09.2020 r. do 31.08.2021 r.
Numer polisy: ???????
Cały świat, 24h na dobę - nie tylko w szkole.

Zakres ubezpieczenia

Składka za osobę: 49 zł
(drugie i kolejne dziecko rodzeństwo 37 zł )

Trwały Uszczerbek Na Zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku
Nieszczęśliwego Wypadku (za 100% SU)

40 000

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku Wypadku Komunikacyjnego
(skumulowane świadczenie do wypłaty)

40 000

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku

20 000

Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu w wyniku Choroby (od 1-go
dnia pobytu / zmiana daty - tj. każdy dzień pobytu Ubezpieczonego
w Szpitalu. Za pierwszy dzień przyjmuje się dzień przyjęcia do
Szpitala, a za ostatni – dzień wypisu ze Szpitala).

50/dzień

Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu w wyniku Nieszczęśliwego
Wypadku (od 1-go dnia pobytu / zmiana daty - tj. każdy dzień
pobytu Ubezpieczonego w Szpitalu. Za pierwszy dzień przyjmuje się
dzień przyjęcia do Szpitala, a za ostatni – dzień wypisu ze Szpitala).

50/dzień

200

Interwencja lekarska (tzw. świadczenia "bólowe")
Złamanie kości, Zwichnięcie lub Skręcenie Stawów
Ubezpieczonego (maksymalna suma świadczeń)

12 000

Refundacja kosztów leczenia oraz kosztów rehabilitacji
(refundacja kosztów poniesionych w wyniku Nieszczęśliwego
Wypadku zwracana jest Ubezpieczonemu, które te koszty poniósł,
na podstawie kopii rachunku lub faktury potwierdzającej poniesione
koszty). Zakres: koszty leczenia ambulatoryjnego lub leczenia
szpitalnego, koszty lekarstw i środków opatrunkowych przepisanych
przez
lekarza, koszty transportu medycznego wymaganego stanem
zdrowia Ubezpieczonego, koszty zdjęć rentgenowskich, USG i
innych badań diagnostycznych
niezbędnych w procesie leczenia, honoraria lekarskie, koszty
rehabilitacji.

4000

Refundacja kosztów naprawy lub nabycia Przedmiotów
Ortopedycznych i Środków Pomocniczych (niezbędne
Ubezpieczonemu do funkcjonowania wskutek wystąpienia
Nieszczęśliwego Wypadku lub użytkowane przez Ubezpieczonego
przed wystąpieniem Nieszczęśliwego Wypadku, ale na skutek
wystąpienia Nieszczęśliwego Wypadku uszkodzone w takim stopniu,
że naprawa jest nieekonomiczna.

4000

1

Refundacja kosztów odbudowy zębów stałych uszkodzonych
lub utraconych w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku
(udokumentowane, poniesione koszty odbudowy zębów stałych,
uszkodzonych lub utraconych w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku,
a poniesionych przez Ubezpieczonego na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej.

800

Poważne Zachorowanie Ubezpieczonego - Choroba lub zabieg
medyczny dotyczący zdrowia Ubezpieczonego: Niewydolność
Nerek, Nowotwór Złośliwy, Przeszczep Narządu, Sepsa, Śpiączka,
COVID-19 (COVID-19 – ostra choroba zakaźna układu
oddechowego wywołana zakażeniem wirusem SARS-COV-2, która
wymagała leczenia szpitalnego trwającego minimum 4 Dni Pobytu w
Szpitalu i została zakwalifikowana zgodnie z Międzynarodową
Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych.

1500

200

Rany Ubezpieczonego
Pogryzienie bądź pokąsanie przez zwierzęta lub ukąszenie
przez owady (maksymalna wysokość świadczenia)

1000

Śmierć Rodzica / Opiekuna Prawnego Ubezpieczonego w
wyniku Nieszczęśliwego Wypadku

2000

Oparzenie lub Odmrożenie Ubezpieczonego (maksymalna
wysokość świadczenia)

4000

Wstrząśnienie Mózgu Ubezpieczonego (maksymalna wysokość
świadczenia)

1000

Atak Padaczki

200

Nagłe Zatrucie Gazami, substancjami i produktami
chemicznymi, porażenia prądem lub piorunem

200

Wyczynowe uprawianie sportu

tak

Szkolny Assistance
• Wizyta lekarza i pielęgniarki
• Indywidualne korepetycje
• Dostawa leków
• Pomoc psychologa

tak

Link do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia: https://www.nowaklasa.pl/wp-content/uploads/2020/06/
OWU.pdf
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