ŚWIADCZENIA PODSTAWOWE

OFERTA UBEZPIECZENIA EDU PLUS DLA UTP
NA ROK AKADEMICKI 2018/2019
ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ:
OPCJA PODSTAWOWA PLUS

WARIANT I

WARIANT II

SUMA UBEZPIECZENIA

30 000,00 zł

50 000,00 zł

śmierć Ubezpeczonego w wyniku NW ( w tym również zawał serca i udar mózgu)

30 000,00 zł

50 000,00 zł

100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW

30 000,00 zł

50 000,00 zł

300,00 zł

500,00 zł

koszt nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

9 000,00 zł

15 000,00 zł

koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych

9 000,00 zł

15 000,00 zł

300,00 zł

500,00 zł

Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy - jedorazowo 10% SU

3 000,00 zł

5 000,00 zł

śmierć rodzica lub opiekuna prawnego Ubezpieczonego w wyniku NW

3 000,00 zł

5 000,00 zł

pogryzienie przez psa, pokąsania, ukąszenia/użądlenia - świadczenie jednorazowe 1% SU

300,00 zł

500,00 zł

wstrząśnienie mózgu w wyniku NW - dodatkowe świadcznie jednorazowe 1% SU

300,00 zł

500,00 zł

pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku NW (świadczenie od 1 dnia przy min.3-dniowym
pobycie)

30 zł/dzień

50 zł/dzień

koszty leczenia w wyniku NW (rehabilitacja - podlimit do 500 zł)

6 000,00 zł

10 000,00 zł

50,00 zł
55,00 zł

80,00 zł
90,00 zł

1% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW = 1% sumy ubezpieczenia

ŚWIADCZENIA
DODATKOWE

uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki - jednorazowo 1% SU

NNW - składka roczna (bez rozszerzenia o wyczynowe uprawianie sportu)

OC

NNW - składka roczna (z rozszerzeniem o wyczynowe uprawianie sportu)
Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym oraz w związku z odbywaniem praktyk
uczniowskich/studenckich

SG 20 000,00 zł

Łączna składka roczna (bez rozszerzenia o wyczynowe uprawianie sportu)

70,00 zł

100,00 zł

Łączna składka roczna (z rozszerzeniem o wyczynowe uprawianie sportu)

75,00 zł

110,00 zł

„POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA EDU PLUS
ZATWIERDZONYCH UCHWAŁĄ NR 01/27/03/2018 Zarządu UBEZPIECZYCIELA z dnia 27 marca 2018 roku
Działając na podstawie art. 812 § 8 k.c. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group
wskazuje różnice pomiędzy proponowaną treścią umowy a OWU EDU PLUS
§1
Dla potrzeb niniejszej umowy ubezpieczenia wprowadza się następujące postanowienia dodatkowe lub odmienne od
w/w ogólnych warunków ubezpieczenia:
1.

§ 11 ust. 1 pkt 4) otrzymuje brzmienie:

„ 4) Opcja Dodatkowa D4 - pobyt w szpitalu w okresie ubezpieczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku – świadczenie w wysokości
1% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D4, za każdy następny dzień pobytu
Ubezpieczonego w szpitalu, począwszy od pierwszego dnia pobytu w szpitalu, będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku,
który miał miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, pod warunkiem pobytu ubezpieczonego w szpitalu trwającego
minimum 3 dni. W przypadku kolejnych, następujących po sobie pobytów w szpitalu w związku z tym samym nieszczęśliwym
wypadkiem świadczenie szpitalne przysługuje od pierwszego dnia pobytu w szpitalu. Świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu w
wyniku nieszczęśliwego wypadku przysługuje maksymalnie za 90 dni pobytu Ubezpieczonego w szpitalu. Gdy wypis ze szpitala
nastąpi po zakończeniu okresu ubezpieczenia pobyt w szpitalu jest objęty odpowiedzialnością Ubezpieczyciela, pod warunkiem, że
przyjęcie do szpitala nastąpiło w okresie ubezpieczenia;”

