ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH, ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH W TORUNIU
zakres ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków na rok szkolny 2019/2020

Zakres ubezpieczenia
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych
wypadków dzieci, młodzieży oraz personelu w
placówkach oświatowo-wychowawczych
Śmierć ubezpieczonego

Suma ubezpieczenia
16 000 zł
16.000 zł

Śmierć ubezpieczonego wskutek NNW na
terenie placówki oświatowej

32.000 zł

Śmierć ubezpieczonego wskutek aktu
terroru

24.000 zł

Dodatkowe świadczenie progresywne wypłacane w przypadku uszczerbku na
zdrowiu od 61% do 100%
Uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego świadczenie za każdy przyznany 1% trwałego
uszczerbku na zdrowiu
Świadczenie z tytułu pokrycia kosztów
pogrzebu - wypłacane jednorazowo
Zasiłek z tytułu niezdolności do nauki lub
pracy spowodowanej nieszczęśliwym
wypadkiem. (wypłacany w sytuacji, gdy okres

3 200 zł

160 zł

2 000 zł
320 zł

niezdolności do nauki lub pracy przekroczył 31 dni).

Świadczenie edukacyjne z tytułu
niezdolności do nauki - wypłacane
maksymalnie za 35 dni szkolnych (jeżeli w
następstwie nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczony nie
będzie mógł uczęszczać do placówki oświatowej przez okres
minimum 14 dni szkolnych).

Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę wypłacane w przypadku uszczerbku na
zdrowiu powyżej 50%
Świadczenie z tytułu pogryzienia przez
zwierzęta lub ukąszenia przez owady wypłacane jednorazowo

100 zł
za każde
7 dni

800 zł
200 zł

Zgłaszanie roszczeń:
1. W siedzibie Agenta pośredniczącego w zawieraniu niniejszej umowy
Wojciechowski Ubezpieczenia. Ul. Bukowa 27 w Toruniu. W godz. 9-17, w dniach pon-pt.
www.Ewojciechowski.pl
2. www.wiener.pl
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Zwrot udokumentowanych kosztów nabycia
środków pomocniczych
Zakres dodatkowy
Klauzula 1 – Koszty leczenia następstw
nieszczęśliwego wypadku (KL)
Klauzula 2 - Świadczenie szpitalne (SS)
NNW od 1 dnia / Choroba od 3 dnia
To samo zdarzenie choroba/wypadek od 1 dnia
Klauzula 3 - Świadczenie z tytułu śmierci
ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego
(SK)
Klauzula 4 - Świadczenie z tytułu śmierci jednego lub
obojga rodziców lub opiekunów prawnych
ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku
(SR)
Klauzula 5 - Świadczenie z tytułu poważnego
zachorowania lub operacji chirurgicznej
ubezpieczonego (PZ)
Klauzula 6 - Świadczenie z tytułu śmierci w wyniku
nowotworu złośliwego (SN)
Klauzula 7 - Zadośćuczynienie za ból doznany
wskutek nieszczęśliwego wypadku (ZB) (jest wypłacane

Do 3.200 zł
Suma ubezpieczenia
1.600 zł
40 zł za dzień, nie
więcej niż 3600 zł
24.000 zł
3.000 zł

1.000 zł
8.000 zł
100 zł

Ubezpieczonemu pod warunkiem, że Ubezpieczony wskutek
nieszczęśliwego wypadku wymagał hospitalizacji i jego pobyt w szpitalu
trwał co najmniej 24 godziny.).

Składka za ubezpieczenie NNW za jednego
ubezpieczonego

47,00 zł

Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group gwarantuje :
1. 50% zniżki za ubezpieczenie drugiego i kolejnego dziecka z rodziny wielodzietnej.
2. Termin na zebranie składki ubezpieczeniowej upływa w dniu 30.09.2019
Wojciechowski Finanse i Ubezpieczenia proponuje:
1. Zniżkę w wysokości 10% w ubezpieczeniu wyjazdów turystycznych “W podróży” dla
rodziców, nauczycieli i personelu szkoły oraz uczniów ubezpieczonych placówek
oświatowych (na okres nie dłuższy niż 30 dni)
2. Zniżkę 25% w ubezpieczeniu domów i mieszkań “Cztery kąty” dla nauczycieli i pracowników oraz
rodziców uczniów ubezpieczonej placówki oświatowej
Odpowiedzi na wszelkie pytania: KONTAKT@EWOJCIECHOWSKI.PL

Aby zapoznać się z dokumenty wymienionymi poniżej można kliknąć w ich nazwę lub pobrać w
sekretariacie szkoły:
1. Ogólne Warunki Umowy
2. Karta produktu
Jeżeli uważają Państwo, że Wasi podopieczni powinni być bardziej zabezpieczeni, zachęcamy do
odwiedzenia naszej siedziby przy ulicy Bukowa27 lub do zakupu ubezpieczenie za pośrednictwem
naszej strony www.Ewojciechowski.pl
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