PAKIET NNW
SZKOLNE
Nazwa świadczenia

WARIANT III

59,58zł

okres ochrony ubezpieczeniowej: 13 miesięcy
Wysokość świadczenia wyrażona w złotówkach

Śmierć w następstwie wypadku komunikacyjnego

24 000

Śmierć w następstwie NW, wyniku zawału serca lub udaru mózgu

20 000

Uszczerbek na zdrowiu lub uszkodzenie ciała w następstwie NW
100% SU
stawka za 1% SU
w tym:
• rany skóry
• oparzenia, odmrożenia
• złamania, zwichnięcia, skręcenia
• wstrząśnienie mózgu
• uszkodzenia narządu słuchu i wzroku
• utrata zębów stałych
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie NW

(maksymalnie do 180 dni - płatne od pierwszego dnia pobytu)

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w celu leczenia choroby

(jednorazowa wypłata świadczenia w przypadku pobytu w szpitalu trwającego
minimum 5 dni, maksymalnie 2 świadczenia rocznie)

20 000
200

30 / dzień
SU 5 400
300

Zwrot kosztów nabycia lub naprawy protez i środków pomocniczych
w następstwie NW

2 500

Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji w następstwie NW,
w tym odbudowa zębów stałych

2 000

Zdiagnozowanie poważnego zachorowania
- cukrzyca do ukończenia 18 roku życia
- pozostałe poważne zachorowania do ukończenia 25 roku życia

1 000

Śmierć rodzica Ubezpieczonego w następstwie NW

2 000

Wyczynowe uprawianie sportów
Wybrany wariant ubezpieczenia:
Więcej niż standard - wyczynowe uprawianie sportu dla wybranego wariantu (zarówno zajęcia szkolne jak i pozaszkolne oraz w życiu prywatnym, m.in. piłka nożna, sporty walki,
łyżwiarstwo, jazda konna, lekkoatletyka, pływanie). Uwaga: nie dotyczy pracowników placówek.
Warunki umowy, tabele uszczerbków oraz procedury zgłaszania zdarzeń dostępne są na stronie www.bezpieczny.pl oraz u Twojego dedykowanego Opiekuna szkoły.

AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, tel. 22 555 00 00, fax 22 555 05 00, www.axa.pl
Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
Nr KRS 271543; NIP 107-00-06-155
Kapitał zakładowy: 107 912 677 zł – wpłacony w całości

Bezpieczny.pl Sp. z o.o.
ul. Goplańska 56, 80-178 Gdańsk, tel. 58 718 92 53, www.bezpieczny.pl
Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ VIII Wydział KRS
Nr KRS: 0000549919; NIP 5833177765; REGON 361124604
Kapitał zakładowy: 100 000 zł – wpłacony w całości

