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Kalkulacja do oferty następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży, osób uczących się oraz
personelu w placówkach oświatowych - Ubezpieczenie Szkolne 11184

dla:
Szkola Podstawoa nr 3 im. Kapitana Stanisława Betleja w Kłodzku
ul. Jana Pawła II 4, Kłodzko 57-300
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Śmierć wskutek NW 15000 zł

Śmierć wskutek NW w środku lokomocji lub aktów sabotażu i terroru 7500 zł
(dodatkowa suma ubezpieczenia)

Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW 12000 zł

Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek aktów sabotażu i terroru 6000 zł
(dodatkowa suma ubezpieczenia)

Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia, ukąszenia, użądlenia 200 zł

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

Zwrot kosztów operacji plastycznych wskutek NW 4800 zł

Zwrot kosztów korepetycji niezbędnych wskutek NW 400 zł
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Klauzula nr 1 - zwrot kosztów leczenia 4800 zł

Klauzula nr 2 - dzienne świadczenie szpitalne 35 zł I dzień, limit 3 150 zł

Klauzula nr 4 - jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania
1 000 złUbezpieczonego

...
Klauzula nr 6 - zwrot kosztów rehabilitacji . 4800 zł

Klauzula nr 7 - zwrot kosztów naprawy, wypożyczenia, nabycia środków specjalnych 4800 zł
lub uszkodzenia sprzętu medycznego 500 zł

Klauzula nr 15 - COMPENSA iMe - Ubezpieczenie iMe Kids Secure 1 zgłoszenie
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Klauzula nr 17 - odpowiedzialność cywilna personelu placówki oświatowej Suma gwarancyjna 100 000 zł

1 zł I osoba
Klauzula nr 18 - odpowiedzialność za mienie powierzone na przechowanie do szatni Suma ubezpieczenia 2 000 zł

Składka 200 zł
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