Ubezpieczenie NNW Dzieci i Młodzieży (do 25 roku życia)
Funkcjonariuszy i Pracowników Policji

Program Szkolna Polisa
Składka płatna jednorazowo za cały rok!

Poszukujesz ochrony

Zapoznaj się

dla swojego dziecka?

z naszą ofertą,

Zwróć uwagę na następujące elementy:

która:

Porównaj Sumę Ubezpieczenia
! przy
urazach i uszczerbkach

chroni Twoje dziecko przez 24 h na dobę
w Polsce i za granicą

Porównaj stawkę świadczenia za 1%
! uszczerbku
na zdrowiu

obejmuje wyczynowe i rekreacyjne
uprawianie sportu bez dopłaty

ile wynosi odszkodowanie
! zaPorównaj
pobyt w szpitalu również z tytułu COVID-19

zapewnia wysokie sumy za poważne choroby
sepsa, borelioza itp.
gwarantuje odszkodowanie za leczenie
szpitalne już od 1-go dnia pobytu

Jak nabyć
ubezpieczenie szkolne
Następstw Nieszczęśliwych
Wypadków?

sposób tradycyjny

uwzględnia świadczenie z tytułu pobytu
w szpitalu z powodu COVID-19
umożliwi rehabilitację po urazie

przez internet / online

skontaktuj się z osobą obsługującą
ubezpieczenia na życie

wejdź na stronę
https://szkolnapolisa.pl/policja

wypełnij deklarację przystąpienia
do ubezpieczenia

uzupełnij dane

warunkiem objęcia ubezpieczeniem jest
opłacenie składki na indywidualny numer
konta (który zostanie wysłany na podany
adres e-mail) po wprowadzeniu deklaracji
do systemu przez osobę obsługująca
ubezpieczenie

po opłaceniu składki na podany
adres e-mail zostanie wysłane
potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia

szczegóły

Ubezpieczenie NNW
Dzieci i Młodzieży
Funkcjonariuszy
i Pracowników Policji

oferty
specjalnej
ZAKRES UBEZPIECZENIA

WARIANT

I

II

III

IV

VIP

śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego

24 000

40 000

60 000

100 000

160 000

śmierć ubezpieczonego w wyniku NW na terenie placówki
oświatowej (w tym również zawał serca i udar mózgu)

24 000

40 000

60 000

100 000

160 000

śmierć ubezpieczonego w wyniku NW
(w tym również zawał serca i udar mózgu)

12 000

20 000

30 000

50 000

80 000

100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW

12 000

20 000

30 000

50 000

80 000

1% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW = 1% sumy ubezp.

120

200

300

500

800

koszt nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie
(w tym zwrot kosztu zakupu lub naprawy okularów
korekcyjnych lub aparatu słuchowego, uszkodzonych
podczas wypadku w czasie zajęć lekcyjnych - limit do 200 zł)

3 600

6 000

9 000

15 000

15 000

koszty przekwaliﬁkowania zawodowego osób niepełnosprawnych

do3 600

do 9 000

do 15 000

do 24 000

ŚWIADCZENIA PODSTAWOWE

wyczynowe uprawianie sportu

uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki
- jednorazowo 1% SU

120

200

300

500

800

śmierć rodzica lub opiekuna prawnego Ubezpieczonego
w wyniku NW (w tym również zawał serca i udar mózgu)

1 200

2 000

3 000

5 000

8 000

pogryzienie przez psa, pokąsania, ukąszenie/użądlenie
- świadczenie jednorazowe 1% SU

120

200

300

500

800

wstrząśnienie mózgu w wyniku NW - dodatkowe
świadczenie jednorazowe 1% SU

120

200

300

500

800

do 600

do 1 000

do 1 500

do 2 500

do 4 500

zatrucie pokarmowe lub nagłe zatrucie gazami, bądź porażenie
prądem lub piorunem - świadczenie 5% SU

ŚWIADCZENIA DODATKOWE

do 6 000

oparzenia w wyniku NW

II stopień - 200
III stopień - 600
IV stopień - 1 000

odmrożenia

II stopień - 200
III stopień - 600
IV stopien - 1 000

pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku NW
- świadczenie dzienne

75 (1-10 dnia)
50 (11-60 dnia)

pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku choroby
(w tym w wyniku COVID-19) - świadczenie dziennie

75 (1-10 dnia)
50 (11-60 dnia)

poważne choroby (w tym sepsa, borelioza)

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

zdiagnozowanie u Ubezpieczonego wady wrodzonej serca

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

koszty leczenia w wyniku NW, koszty rehabilitacji,
koszty zakupu leków (do 100 zł)

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

113,00

160,00

assistance

do 5 000

SKŁADKA ROCZNA (PLN) PO RABACIE:
(z rozszerzeniem o wyczynowe uprawianie sportu)

34,00

50,00

73,00

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Przed podjęciem decyzji o przystąpieniu do ubezpieczenia należy
zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia EDU PLUS zatwierdzonymi uchwałą nr 01/03/03/2020 Zarządu InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna
Insurance Group z dnia 3 marca 2020 roku. Wszystkie materiały dotyczące ubezpieczenia dostępne są na stronie https://szkolnapolisa.pl/policja/dokumenty

