Oferta ubezpieczenia NNW uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego
w Krościenku n/d, ul. Zdrojowa 11, 34-450 Krościenko n/d
Rok szkolny 2022/2023
ZAKRES PODSTAWOWY
Śmierć wskutek NW
Dodatkowe świadczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego
wypadku w środku lokomocji lub aktów terroru
Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW
Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW za każdy 1%
Dodatkowe świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek
aktów terroru

SUMA / LIMIT
UBEZPIECZENIA
30 000 zł
15 000 zł
28 000 zł
280 zł
14 000 zł

Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa lub kota,
ukąszenia przez żmiję, użądlenia

200 zł

Jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia NW w przypadku, gdy nie
został orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu

150 zł

Zwrot kosztów operacji plastycznych wskutek NW
Zwrot kosztów korepetycji niezbędnych wskutek NW
Zwrot kosztów pomocy psychologicznej po NW dla ubezpieczonego
Zwrot kosztów pomocy psychologicznej udzielonej opiekunowi
prawnemu w związku ze śmiercią Ubezpieczonego dziecka wskutek NW
ZAKRES DODATKOWY
Klauzula nr 1 - zwrot kosztów leczenia
Klauzula nr 2 - dzienne świadczenie szpitalne
Klauzula nr 6 - zwrot kosztów rehabilitacji
Klauzula nr 7 - zwrot kosztów wypożyczenia lub nabycia środków
specjalnych lub uszkodzenia sprzętu medycznego
Klauzula nr 9 - jednorazowe świadczenie na wypadek śmierci prawnego
opiekuna Ubezpieczonego w przypadku nieszczęśliwego wypadku
Klauzula nr 10 – dzienne świadczenie szpitalne z powodu choroby
Klauzula nr 11 - DZIECKO W SIECI 2 zgłoszenia W ramach skorzystania z
klauzuli należy zadzwonić pod nr tel. +48 22 295 82 10 podając nr
uwidoczniony na potwierdzeniu zawarcia umowy ubezpieczenia.
Zwrot kosztów poszukiwania dziecka w przypadku zaginięcia
Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona o dodatkowy miesiąc dla
uczniów ostatniej klasy
SKŁADKA NNW ZA 1 OSOBĘ:

Kontakt:
Marek Dudłak, tel. 603 501 510
e-mail: marek.dudlak@ovb.com.pl
ul. Królowej Jadwigi 17, 34-400 Nowy Targ

10 000 zł
500 zł
500 zł
200 zł
SUMA / LIMIT
UBEZPIECZENIA
5 000 zł
50 zł / dzień, limit 2250 zł
5 000 zł
8 000 zł
(limit na uszk. sprz. med.
500 zł)
3 000 zł
35 zł / dzień, limit 2000 zł
2 zgłoszenia
5 000 zł
59 zł

