Ubezpieczenie Pakiet OŚWIATA
(grupowa forma ubezpieczenia)

2021/2022

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21

Opcja 1

ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ

15 000 zł

Świadczenia podstawowe
Świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu, w tym nieszczęśliwego wypadku, który nastąpił wskutek aktu terroru
Dodatkowe świadczenie progresywne wypłacane w przypadku orzeczenia uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku
w przedziale od 61% do 100%
Świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego zaistniałej w wyniku nieszczęśliwego wypadku
Dodatkowe świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego zaistniałej w wyniku nieszczęśliwego wypadku, który wystąpił na terenie placówki
oświatowej
Świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego zaistniałej w wyniku nieszczęśliwego wypadku, który nastąpił wskutek aktu terroru
Jednorazowe świadczenie z tytułu pokrycia kosztów pogrzebu Ubezpieczonego
Zwrot kosztów nabycia środków pomocniczych
Jednorazowy zasiłek z tytułu niezdolności do nauki lub pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem, wypłacany jeżeli okres niezdolności do
nauki lub pracy przekroczył 31 dni
Świadczenie edukacyjne z tytułu niezdolności do nauki wypłacane za 7 dni szkolnych, max. za 35 dni szkolnych
Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę wypłacane Ubezpieczonemu, który na skutek nieszczęśliwego wypadku doznał uszczerbku na zdrowiu
powyżej 50%
Jednorazowe świadczenie ryczałtowe z tytułu pogryzienia przez zwierzęta lub ukąszenia przez owady, wypłacane jeżeli Ubezpieczony przebywał
w związku z tym zdarzeniem co najmniej 24 godziny w szpitalu
Jednorazowe świadczenie ryczałtowe z tytułu ugryzienia przez kleszcza, wypłacane o ile w następstwie tego nieszczęśliwego wypadku (ugryzienia
przez kleszcza) u Ubezpieczonego zdiagnozowano boreliozę lub odkleszczowe zapalenie opon mózgowych
zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego, jeżeli w wyniku nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną lekarz orzecznik ZUS orzekł
niepełnoprawność Ubezpieczonego i z tego tytułu zostały poniesione koszty na przeszkolenie do nowego zawodu
Assistance szkolny obejmujący zakresem assistance medyczny, cyberbezpieczeństwo w sieci oraz pomoc psychologiczno-prawną związaną ze
znieważeniem lub zniesławieniem Ubezpieczonego na portalach społecznościowych, w tym:

150 zł za 1% uszczerbku
3 000 zł
15 000 zł
15 000 zł
7 500 zł
2 000 zł
do 3 000 zł
300 zł
100 zł
5% należnego świadczenia z
tytułu uszczerbku na zdrowiu
200 zł
500 zł
do 3 000 zł

Limit na każdą usługę 500 zł z
wyjątkiem transportu medycznego
– limit 800 zł oraz pomocy
psychologa – limit 700 zł, infolinia
medyczna bez limitu

a) Assistance medyczny - w zakres którego wchodzą usługi w zakresie m.in. wizyty lekarza, pielęgniarki, dostawa leków, dostawa artykułów
spożywczych, higienicznych i pierwszej potrzeb.

b) Cyberbezpieczeństwo – w zakres którego wchodzi m.in. pomoc w zakresie usług zwiększenia bezpieczeństwa na portalach społecznościowych i w
przypadku włamania na konto na portalu społecznościowym.

c) Pomoc psychologiczno-prawna – w zakres którego wchodzą konsultacje psychologiczne i wsparcie prawne oraz pomoc m.in. w formułowaniu pism
w przypadku znieważenia lub zniesławienia w sieci, cyberbullingu i cybermobbingu, agresywnego i obraźliwego działania w sieci, rozpowszechniania
nieprawdziwych informacji, deepfake’u, szantażu.

Limit 4 interwencji w okresie
ubezpieczenia w stosunku do
wszystkich zdarzeń, za jakie
udzielamy pomocy.

Limit do 2 zdarzeń w okresie
ubezpieczenia, w ramach 1
zdarzenia - 2 konsultacje wsparcia
psychologicznego i nielimitowane
wsparcie prawne.

Świadczenia dodatkowe
Koszty leczenia następstw nieszczęśliwego wypadku:
1) koszty wizyt lekarskich,
2) zabiegów ambulatoryjnych i operacji,
3) koszty zakupu lekarstw i środków opatrunkowych,
4) koszty transportu z miejsca wypadku do szpitala lub ambulatorium,
5) koszty badań diagnostycznych,
6) koszty operacji plastycznych,
7) koszty odbudowy stomatologicznej zębów uszkodzonych w wyniku nieszczęśliwego wypadku
8) koszty leczenia usprawniającego, w tym koszty rehabilitacji (wariant rozszerzony)
koszty uszkodzenia szkieł korekcyjnych, aparatów słuchowych lub ortodontycznych

do 4 500 zł

500 zł za jeden ząb
dotyczy
300 zł
100 zł/dzień pobytu w szpitalu, nie
więcej niż 1 000 zł

koszty zakwaterowania rodzica w związku z hospitalizacją dziecka wskutek NNW lub choroby
Pobyt w szpitalu maksymalnie za 90 dni pobytu w szpitalu; jest wypłacane z tytułu każdorazowego pobytu w szpitalu w wyniku tego samego
zdarzenia ubezpieczeniowego, przy czym w razie pierwszego pobytu w szpitalu świadczenie jest wypłacane:
1) w przypadku hospitalizacji w związku z nieszczęśliwym wypadkiem - od 1-go dnia pobytu w szpitalu;
2) w przypadku hospitalizacji w związku z chorobą - od 3-go dnia pobytu w szpitalu.
Dodatkowe świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego
Świadczenie z tytułu śmierci jednego lub obojga rodziców lub opiekunów prawnych Ubezpieczonego wskutek NW
Jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania lub operacji chirurgicznej Ubezpieczonego:
1) choroba nowotworowa złośliwa;
2) niewydolność nerek;
3) porażenie kończyn;
4) przeszczep organu;
5) utrata wzroku;
6) utrata słuchu;
7) cukrzyca typu 1;
8) przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B lub C;
9) borelioza lub odkleszczowe zapalenie opon mózgowych;
10) sepsa.

80 zł/ dzień pobytu w szpitalu, nie
więcej niż 7 200 zł
7 500 zł
--

1 000 zł

Świadczenie z tytułu operacji chirurgicznej przy co najmniej 2-dniowym pobycie w szpitalu
Świadczenie z tytułu operacji chirurgicznej polegającej na wycięciu migdałków – od 1-go dnia pobytu w szpitalu
Świadczenie z tytułu śmierci w wyniku choroby nowotworowej złośliwej
Interwencja lekarska
świadczenie z tytułu interwencji lekarskiej, gdy brak orzeczenia uszczernku i wypadek potwierdzony wizytą kontrolną
świadczenie z tytułu zadośćuczynienia za ból doznany wskutek nieszczęśliwego wypadku, pod warunkiem przynajmniej 24-godzinnego pobytu w
szpitalu
Odpowiedzialność cywilna placówki oświatowej
(możliwość rozszerzenia o odpowiedzialność z tytułu prowadzenia szatni)

500 zł
250 zł
7 500 zł
dotyczy
150 zł
100 zł
---

Odpowiedzialność cywilna nauczyciela, wychowawcy, innego pracownika pedagogicznego
Odpowiedzialność cywilna dyrektora placówki oświatowej
Składka

--57,00 zł

