TABELA ŚWIADCZEŃ na rok 2015/2016
Szkoła Podstawowa nr 2 w Kwidzynie
EDU PLUS – OPCJA OCHRONA PLUS
L.p.
1
2

Rodzaj świadczenia
Śmierć
w
wyniku
nieszczęśliwego
wypadku (w tym również zawał serca i udar
mózgu)
Zwrot kosztów nabycia wyrobów
medycznych będących przedmiotami
ortopedycznymi i środków pomocniczych

Sumy
ubezpieczenia

Zakres

Świadczenie
jako % sumy
ubezpieczenia

9.000 zł.

9.000 zł.

9.000 zł.

Do 30 % SU

3

Zwrot kosztów przekwalifikowania
zawodowego osób niepełnosprawnych

9.000 zł.

Do 30 % SU

4

Z tytułu uszczerbku na zdrowiu w
wyniku ataku padaczki – jednorazowe
świadczenia

9.000 zł.

Jednorazowo
1 % US

5

Z tytułu śmierci Ubezpieczonego w
wyniku sepsy – jednorazowe świadczenie

9.000 zł.

Jednorazowo
10 % SU

6

7
8
9

10

11

Śmierć jednego lub obojga rodziców
Ubezpieczonego w następstwie
nieszczęśliwego wypadku – jednorazowe
świadczenie
Pogryzienie przez psa – jednorazowe
świadczenie
Z tytułu trwałego inwalidztwa
częściowego – 24 świadczenia wg tabeli nr
4 OWU
Z tytułu złamań kości, zwichnięć lub
skręceń – 30 świadczeń wg tabeli nr 5 OWU
Z tytułu nagłego zatrucia gazami,
substancjami i produktami chemicznymi,
bądź z tytułu porażenia prądem lub
piorunem
Z tytułu uszkodzeń ciała w następstwie
nieszczęśliwego wypadku, które wymagały
interwencji lekarskiej w palcówce
medycznej oraz leczenia i co najmniej jednej
wizyty kontrolnej

9.000 zł.

zakres
podstawowy

Jednorazowo
10 % SU
Jednorazowo
1 % SU

9.000 zł.

W zależności od
rodzaju wg Tabeli
nr 4 OWU
W zależności od
rodzaju wg Tabeli
nr 5 OWU

9.000 zł.
9.000 zł.

9.000 zł.

5 % SU

9.000 zł.

1,5 % SU

12

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie
wypadku komunikacyjnego

5.000 zł.

13

Pobyt w szpitalu z wyniku
nieszczęśliwego wypadku

1.000 zł.

świadczenia
dodatkowe

100 % SU
1% SU za każdy
dzień

14

Zwrot kosztów leczenia s w wyniku
nieszczęśliwego wypadku

4.000 zł.

Do 10 % SU

15

Zwrot Kosztów stomatologicznych w
wyniku nieszczęśliwego wypadku

4.000 zł.

Do 10 % SU

Uproszczona procedura wypłaty
świadczenia

Składka całkowita rocznie / osobę

TAK

36,00 zł.

Do ubezpieczenia wliczone są również wszystkie klasy sportowe .

Młodzież, która uprawia WYCZYNOWE SPORTY W KLUBACH
SPORTOWYCH MOŻE DODATKOWO DOPŁACIĆ DO SKŁADKI 30% W
RAMACH W/W PAKIETU

