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Toważy§two Ubeżpieczeń spółka Akcyjna Vienna lnsUrance GroUp z dnia 3 marca 2020 roku.

oKRES UBEzPlEczENlA

Data początku: 2021_094l Data końca: 2022{8,3{

zAKREs UBEZPlEczENlA

oPCJA UBEzPlEczENlA

OPCJA PODSTAWOWA

Rodzal świadczenla'
suma

u bezpleczenia
Wysokość śwladcż6nla w % Wysokość świadczonia w zl

1. Śmierć ubezpieeone9o na t6r€ni6 placówki oświatowej w WynikU NW

20 000 zł

dodalkówo 100% SU
40 000 z| (lącznie z9

świ€dczenlem ż okt 2)

2 Śmi€rć Ubezpieczonego w wyniku NW (W tym również zawał serca i Udar mózgu) 1 00% sU 20 000 zł

3. 10070 U9zczerbku na zdrowlu W wyniku NW 100% sU 20 000 zl

1, Ponźej 1oo9'. ugzcze.bku na zdrowiu w wyniku NW za każdy 'lok gszczerbku na żdrowlu - 1 % sU 20o zl

Koszty nebycia wyrobóW medycznych wydawanych na zIec€nie oraz koszty
zat<upu luu napraĘ okularów lub apara!u słUchow6go uszkodzonych w wyniku NW
na lorsnie placówki ośWiatowej

do 30% sU w tym okulary kor€kcyjn€ l aParaty
słuchowe - do 200 zł

do 6 000 żl w tym okulary
korekcyjne i aparaty sluchowe -

do 200 zl

6, Kosżly pźekwalifikowania zawodowego osób niep6łnosprawnych W Wyniku NW do 30% SU do 6 000 zł

7 Pogryzionig, poką3ani9, ukąs2onle
jednorazowo 1% sU w pżypadku pogryzisnia

lub 2% W plzypadkU pokąsania, ukąszenia
200 zł lub 400 zl

8. Rozpoznanl6 u ubezpieczon€9o §epsy jednorazowo 20% sU 4 000 zł

9. Śmlerć opiekuna prawn99o lub rodżica Ub€zpigczon€9o w następstwl8 NW jednorazowo 10% sU 2 000 zl

10. Uszczeńgk na zdrowiu w wyniku ataku padaczki jednorazowo 1 7o SU 200 z|

11. Wslżąśnieni6 mózgu W wyniku NW jodnorazowo 1% sU 200 zl

zalrucie pokarmowe lub nagle zairucie 9azami, bądź porażenie prądem lub jednorazowo 5% SU ,l 000 zl

13.
Rozpoznanie u Ubezpieczon99o chorób odzwieuęcych (bąblowi€,
t^!.óńtż7ńó7. wś.ip!li7ńą\

jodnorazowo 5% sU 1 000 zl

Roz§zEMENlE zAKREsU WYBRANEJ WYżEJ oPcJl UBEzPlEczENlA
O 0PCJE DODATKOWEl

suma
ubezpleczenia

Wysokość śwladczenla w % Wysokość świadczenia w zl

opcja Dodatkow8 D1 - śmiorć Ubezpi€czonego W nagtęp9twis wypadku
kóm(,nlkacVinedo 25 000,00 zł 100o/o SU 25 000 zl

opcja oodatkowa D2 - oparzenia W Wyniku nieszczęśliwego wypadku 2 000,00 zł
ll stoplen - lU% bU; lIl stoplen. JU% §U;

§l6nipń _ 600l" śl l 200 zł IUb 600 zl lub 1 000 zl

oPcja oodatkowa D4 . Pobyt W szpitaIu w WynlkU nieszeęśliwego wypadku 7 300,00 zł
1% SU za każdy dzień (świadc.enie platne od 1

dnia pod Wąrunkiem Pobytu W §zPitalu minlmum 73 zl

oPcja Dodaikowa D§ - pobytu w szPitalU W Wyniku choroby 7 300,00 zł
1yo sU za każdy dzl6n (swladczenie od 3-9o

dnia nohńrl\ 73 zl

Upcja UooalKqwa Uo - Powazne cnorooy (nowoMor zlos[wy, para!z, nl6wyoolnosc
nerek. poliomysliils. utrata WzrokU, utrata mowy, utrata słUchu, ansmia aplastycżna,
stwardnienis rozsiane. cukzyca typu l, niewydolność serca, choroby
aUtoimmunologiczn€, zapalenio opon móżgowo-rdzoniowych. traneplantacja glównych

1 000,00 zł 100% sU 1 000 zł

opcja Dodatkowa 0 l 0 - koszty leczenla w wynlku nleszczęśliwego wypadku 500,00 zł do 100% sU Podllmlt na rehabilitację 1 000 zł do §00 zl

opcja Dodetkowa D13 . ko§zty l6cz€nia stOmatologiczne90 w wynikU nieśżćżę§awe9o
1 000,00 zł do 100% sU, max. 300 zl za Jsd8n ząb do 1 000 zl

opcja Dod9tkowa D1 5 - Assistanca EOU PLUs (korepetycj€, pomoc psychologa, pomoc
info.matvczna- oomoc medvczna)

5 000,00 zł śWiadcz6nia zgodnie z oWU zgodnie z oWU

opcj€ dodatkowe D18 - Kosżty lekóW 500,00 zł śWiadczenie zgodnie z oWU do 500 zł

opcia Dodatkowa D20 . Paki€t KLEszcz i rozpoznanie boreliozy 1 500,00 zl

do 100% §U, w lym; a) zdiagnozowanie
boreliozy do '| 000 zl, b) wDyla u l€kau8 do 150

zl, c) badania diagnostyąno do 150 zł, d)
do 1 500 zł

ą
sKŁADK.A

Łączna składka za osobę (PLN)
(uczniowie): 35,00 zl

Lączna składka za osobę (PLN)
(pracownicy): 0,00 zt

Łączna składka za osobę (PLN)
(dVrektorzV): 0,00 zł

Lp. uczniowie Placownicy Dyrektoray

1 Liczba ubezpieczonych 80

2
Znlżka §l(ladki _ llczDa osob bęOąca W truong, syluacJl
lslanowiaca dó 1 0% lić7bv osób tlbezoieczonvchl 0

J składka za 1 osobę 35,00 zł

4 Składka łącznie 2 800,00 zł

5 Lączna składka do zapłaty za Wszyslkie osoby 2 800,00 zt


