
ŚWIADCZENIE (v.2)

1. 20 000,00 zł               

1.1 20 000,00 zł               

1.2 200,00 zł                    

1.3 6 000,00 zł                 

1.4 6 000,00 zł                 

2. 200,00 zł                    

3. 20 000,00 zł               

3.1 30 000,00 zł               

3.2 30 000,00 zł               

4. 2 000,00 zł                 

5. 200,00 zł                    

6. 200,00 zł                    

II stopień 200,00 zł                    

III stopień 600,00 zł                    

IV stopień 1 000,00 zł                 

II stopień 200,00 zł                    

III stopień 600,00 zł                    

IV stopień 1 000,00 zł                 

75,00 zł                       

50,00 zł                       

2 000,00 zł                 

1 000,00 zł                 

64,00 zł                    

Dawid Małkowicz

663779366Telefon kontaktowy:

             OFERTA  UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO (TO)
na rok szkolny 2018 / 2019

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 72 we Wrocławiu

dla :

SKŁADKA (rozszerzenie o wyczynowe uprawianie sportu)

Oferta przygotowana na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Edu Plus zatwierdzonych   uchwałą nr 01/27/03/2018 

Zarządu Interrisk S.A. Vienna Insurance Group z dnia 27.03.2018r. Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności zawarte są w 

ogólnych warunkach  ubezpieczenia EDU Plus zatwierdzonych uchwałą nr 01/27/03/2018 Zarządu Ubezpieczyciela z dnia 27 

marca 2018r. dostępnych na stronie interrisk.pl.

Nazwisko i Imię Przedstawiciela:

7.

8.

Wstrząśnienie mózgu w wyniku NW 

Oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku - Suma 

Ubezpieczenia 2 000,00 zł.

Odmrożenia - Suma Ubezpieczenia 2 000,00 zł.

v

Pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku i choroby od 1 do 10 dni - 

kwota za dzień

Pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku i choroby od 11 do 60 dnia - 

kwota za dzień

Poważne choroby

Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego wady wrodzonej serca

Z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku padaczki

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (w tym również 

zawał serca i udar mózgu)

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku w placówce 

oświatowej (w tym również zawał serca i udar mózgu)

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego

Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego Ubezpieczonego w wyniku NW

Pogryzienie przez psa / pokąsanie, ukąszenie / użądlenie

Z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku (NW)

100 %  uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW

1 % uszczerbku na zdrowiu

Koszty nabycia wyrobów medycznych, będących przedmiotami ortopedycznymi i 

środków pomocniczych, w tym również zwrot kosztu zakupu lub naprawy okularów 

korekcyjnych lub aparatu słuchowego uszkodzonych podczas wypadku w czasie 

zajęć lekcyjnych - do 200,00 zł

Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych

OPCJA PODSTAWOWA


