RODZAJE ŚWIADCZEŃ / SUMY UBEZPIECZEŃ

Wyczynowe uprawianie sportu
w zakresie każdego wariantu
WARIANT 1

WARIANT 2

WARIANT 3

40 zł

60 zł

100 zł

74 000 zł

114 000 zł

194 000 zł

70 000 zł

110 000 zł

190 000 zł

35 000 zł

55 000 zł

95 000 zł

35 000 zł

55 000 zł

95 000 zł

350 zł

550 zł

950 zł

350 zł

550 zł

950 zł

120 zł
za dzień

150 zł
za dzień

200 zł
za dzień

jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania

1 000 zł

1 350 zł

2 000 zł

zwrot kosztów zakupu przedmiotów ortopedycznych,środków pomocniczych
w tym limit na okulary 300 zł dotyczy zdarzenia na terenie placówki oświatowej

9 000 zł

15 000 zł

18 000 zł

zwrot kosztów leczenia poniesione w następstwie nieszczęśliwego wypadku

3 500 zł

5 500 zł

9 500 zł

zwrot kosztów rehabilitacji poniesione w następstwie nieszczęśliwego wypadku

3 500 zł

5 500 zł

9 500 zł

1 000 zł

1 800 zł

3 000 zł

1 500 zł

1 500 zł

2 500 zł

pogryzienie przez psa, pokąsanie, użądlenie

700 zł

1 000 zł

1 900 zł

wstrząśnienie mózgu w wyniku NNW

200 zł

200 zł

500 zł

zatrucie pokarmowe pod warunkiem pobytu w szpitalu co najmniej 72 godz.

200 zł

200 zł

500 zł

oparzenie w wyniku nieszczęśliwego wypadku (II, III, IV stopień)

Składka roczna za osobę
śmierć Dziecka w następstwie nieszczęśliwego wypadku
na terenie placówki oświatowej świadczenie skumulowane ze świadczeniem śmierć

dziecka w wyniku nieszczęśliwego wypadku

śmierć Dziecka w następstwie nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego
śmierć Dziecka w następstwie nieszczęśliwego wypadku

(również wskutek zawału serca, udaru mózgu, ataków epilepsji)
trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie NW

(również wskutek zawału serca, udaru mózgu, ataków epilepsji)

Kwota za 1 % trwałego uszczerbku w NNW

leczenie uciążliwe w następstwie nieszczęśliwego wypadku, w sytuacji braku
stwierdzenia trwałego uszczerbku na zdrowiu - świadczenie jednorazowe
tzw. "świadczenie bólowe" wypłacane pod warunkiem co najmniej jednej
wizyty w placówce medycznej dotyczy mi.n. stłuczeń
dzienne świadczenie szpitalne - pobyt w szpitalu z powodu choroby
lub nieszczęśliwego wypadku jeśli pobyt trwał co najmniej 24 godziny

zwrot kosztów leczenia stomatologicznego w wyniku
nieszczęśliwego wypadku (bez wypłaty limitu świadczenia na ząb)
następstwa ugryzienia przez kleszcza

400 zł

600 zł

1 100 zł

koszty pogrzebu Rodzica/Opiekuna prawnego Dziecka - świadczenie jednorazowe na 1 osobę
(o ile śmierć była w następstwie NNW)

1 500 zł

1 500 zł

2 000 zł

operacje w wyniku nieszczęśliwego wypadku

1 200 zł

1 200 zł

1 200 zł

900 zł

1 300 zł

1 300 zł

Brak

Brak

WARIANT 3

zwrot kosztów wycieczki szkolnej

Dodatkowa opcja: OC Ubezpieczonego Dziecka funkcjonuje od 13 roku życia
(odpowiedzialność mi.n. w Polsce i Unii Europejskiej)
Suma ubezpieczenia
Składka roczna dodatkowo za osobę


najwyższa suma ubezpieczenia i wysokości uszczerbku w stosunku do składki,



jedyna opcja z pobytem w szpitalu z powodu choroby płatnym od 1 dnia bez wymogu pobytu od 3 dnia,



wysoka suma tzw„świadczenia bólowego”mi.n. dotyczącego stłuczeń pod warunkiem 1 wizyty
w placówce medycznej - nie wymagające zwolnienia lekarskiego czy pobytu w szpitalu,



pokrycie kosztów odbudowy stomatologicznej do pełnej sumy ubezpieczenia bez limitu na ząb,



do pełnej sumy ubezpieczenia. zwrot kosztów zakupu okularów do 300 zł,

20 000 zł
15 zł

Szanowni Państwo aby skutecznie ubezpieczyć przedszkolaka / ucznia trzeba wykonać dwie czynności:
Zapoznać się z zakresem ubezpieczenia, ogólnymi warunkami które są na stronie szkoły.
Następnie wybrać jeden z trzech wariantów.
Dane do wpłaty za I wariant ( składka 40 zł)
Składkę w wysokości: 40 zł wpłacamy na dane poniżej :
TUZ nr konta : 71 1140 2004 0000 3302 8280 3602
w tytule przelewu koniecznie wpisując : imię i nazwisko przedszkolaka /ucznia ( nie rodzica),
Dane do wpłaty za II wariant ( składka 60 zł)
Składkę w wysokości: 60 zł wpłacamy na dane poniżej :
TUZ nr konta : 25 1140 2004 0000 3802 8280 3603
w tytule przelewu koniecznie wpisując : imię i nazwisko przedszkolaka /ucznia ( nie rodzica) ,
Dane do wpłaty za III wariant ( składka 100 zł)
Składkę w wysokości: 100 zł + opcjonalne dodatkowo 15 zł za ubezpieczenie OC wpłacamy na dane:
TUZ nr konta : 51 1140 2004 0000 3202 8280 3623
w tytule przelewu koniecznie wpisując : imię i nazwisko przedszkolaka / ucznia ( nie rodzica).
Istnieje możliwość ubezpieczenia również dzieci: przedszkolnych, szkolnych w tym
ponadpodstawowych (np rodzeństwo uczniów) spoza SP nr w Igołomi oraz Przedszkola
Kubusia Puchatka.
Warunkiem jest zastosowanie procedury wpłaty składki wraz z danymi ucznia w tytule
przelewu.

Brak tych danych będzie skutkować zwrotem wpłaty składki ze względu na brak
identyfikacji ubezpieczonego.
Kluczowe jest wpisanie w tytule przelewu danych ucznia.
Wpłaty należy dokonać najpóźniej do 30 września 2022 roku,
po tym terminie lista ubezpieczonych zostanie zamknięta.
Spełnienie powyższych czynników będzie skutkować skutecznym ubezpieczeniem dziecka
od 1.09.2022 do 31.08.2023 roku.

