Informacja dla Rodziców uczniów
Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Strzałkowie
dotycząca ubezpieczenia uczniów w roku szkolnym 2017/2018
Ubezpieczyciel; Concordia Polska TUW- ul.S. Małachowskiego 10,
61-129 Poznań
Nr polisy; 35823564
Suma ubezpieczenia ;17 000zł, składka ;39zł
Przedmiot ubezpieczenia
Ubezpieczenie obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała
lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego.
Postanowienia nieuregulowane w niniejszej ofercie obowiązują zgodnie z następującymi
obowiązującymi w Concordia Polska TUW w dniu zawarcia umowy Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia
indywidualnego i grupowego NNW .

Suma ubezpieczenia
Suma ubezpieczenia dla wszystkich ubezpieczanych uczniów jest jednakowa.
Jeżeli rodzice chcą ubezpieczyć dziecko na wyższą sumę niż pozostałe dzieci w szkole, wówczas
mogą wykupić indywidualne ubezpieczenie NNW. W takiej sytuacji w przypadku zaistnienia
nieszczęśliwego wypadku, przysługuje świadczenie z dwóch polis.

Zakres ubezpieczenia
Ochrona obejmuje czas zajęć w szkole, w drodze z domu do szkoły, w drodze ze szkoły do domu
oraz poza szkołą w życiu prywatnym (24h/dobę), na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.
Ochroną objęte są zajęcia w ramach SKS oraz Klubów Sportowych zrzeszonych w PZS.

Świadczenia podstawowe –suma ubezpieczenia 17 000zł
1. Śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku( klauzula nr 1)
W przypadku zajścia wypadku ubezpieczeniowego w postaci śmierci Ubezpieczonego
w następstwie nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczyciel wypłaci 100% sumy
ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia.
Dodatkowo Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie dodatkowe w wysokości 50% sumy
ubezpieczenia w przypadku jeżeli wypadek ubezpieczeniowy nastąpi;
a) w następstwie postrzelenia w trakcie strzelaniny pomiędzy napastnikami i policją
b) w następstwie pogryzienia przez psa
c) w przypadku kiedy na skutek tego samego nieszczęśliwego wypadku śmierć poniosło
oboje rodziców( prawnych opiekunów), których wszystkie dzieci są od nich finansowo
zależne i są poniżej 18 roku życia.
Ubezpieczyciel wypłaci dodatkowe świadczenie, jeśli wypadek ubezpieczeniowy
zaszedł na terenie RP.
2.Śmierć ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku w ruchu
komunikacyjnym.
( klauzula nr 2)
W przypadku zajścia wypadku ubezpieczeniowego w postaci śmierci Ubezpieczonego
w następstwie nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego Ubezpieczyciel wypłaci 100%
sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia.
Jeżeli wypadek ubezpieczeniowy, o którym mowa powyżej nastąpi w czasie podróży
Ubezpieczonego komunikacją publiczną, lub przebywający w pojeździe mechanicznym
Ubezpieczony w trakcie wypadku miał zapięte pasy bezpieczeństwa, a dany pojazd posiadał
poduszki bezpieczeństwa i miał ważny przegląd techniczny, Ubezpieczyciel wypłaci
dodatkowe świadczenie w wysokości;

a) 50% sumy ubezpieczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego
w następstwie
nieszczęśliwego wypadku w ruchu komunikacyjnym, jeśli wypadek nastąpił w czasie
podróży Ubezpieczonego komunikacją publiczną.
b) 15% sumy ubezpieczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego
w następstwie
nieszczęśliwego wypadku w ruchu komunikacyjnym, jeśli przebywający w pojeździe
mechanicznym Ubezpieczony miał zapięte pasy bezpieczeństwa, a dany pojazd posiadał
poduszki bezpieczeństwa i miał ważny przegląd techniczny,
W przypadku śmierci ubezpieczonego w NNW komunikacyjnym następuje kumulacja
świadczeń z klauzuli 1 i 2 .
3) Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie NNW (Klauzula nr 12)
Trwały uszczerbek to uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia wykazany w zał. Nr 1powodujący
takie upośledzenie sprawności organizmu bądź jego części , które wg wiedzy medycznej
uniemożliwia powrót do stanu zdrowia sprzed zajścia wypadku ubezpieczeniowego.
4) Zapadnięcie Ubezpieczonego w śpiączkę w następstwie NNW( Klauzula nr 37)
5) Pakiet świadczeń dodatkowych ,,Żak’’- (klauzula nr 46) obejmujący;
•
•
•

odtworzenie materiałów dydaktycznych - do 1%sumy ubezpieczenia tj.170zł
pokrycie kosztów korepetycji-do 1% sumy ubezpieczenia tj.170zł
pokrycie kosztów leczenia związanych z następstwem pogryzienia przez psaryczałt 500zł

UBEZPIECZENIE OBEJMUJE;
Wariant podstawowy na sumę 17 000zł z rozszerzeniem o pobyt w szpitalu w wyniku NNW
(wariant standardowy - klauzula 19) oraz koszty leczenia( klauzula nr 45) na sumę 5000zł

Suma ubezpieczenia

Składka roczna od osoby

17 000zł

39,0zl
uczniowie klas sportowych oraz członkowie
klubów sportowych zrzeszonych przez PZSdopłata 10zł

Koszty leczenia - w przypadku zajścia wypadku ubezpieczeniowego w postaci poniesienia przez
Ubezpieczonego w następstwie NNW kosztów leczenia na terenie RP.
Ubezpieczyciel zobowiązany jest do zwrócenia do wysokości faktycznie poniesionych przez
Ubezpieczonego kosztów leczenia, jednak do kwoty nie wyższej niż wskazana w umowie
ubezpieczenia suma na to ryzyko.( patrz OWU str.27)
Pobyt w szpitalu w następstwie NNW –wariant standardowy
Obejmuje on pobyt Ubezpieczonego w szpitalu( w tym pobyt na OIOM)w następstwie nieszczęśliwego
wypadku.
Pobyt w szpitalu – trwający nieprzerwanie przynajmniej 2 dni, nie wliczając w to dnia przyjęcia do
szpitala.
Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie pieniężne w postaci diety dziennej stanowiące 1% sumy
ubezpieczenia( tj.50zł )za każdy dzień przebywania Ubezpieczonego w szpitalu.
(patrz OWU str. 11-12)

Zgłaszanie szkód
W przypadku zajścia zdarzenia objętego ubezpieczeniem prosimy o przesłanie
druku zgłoszenia szkody wraz z kserokopią dokumentacji lekarskiej faksem na
numer:
61 858 48 99;

listem poleconym na adres; Concordia Polska TUW ul.S Małachowskiego 10,
61-129 Poznań
e-mailem: szkody.poznan@concordiaubezpieczenia.pl lub za pośrednictwem
formularzy
ON-LINE
zamieszczonych
na
stronie
internetowej
www.concordiaubezpieczenia.pl.
Nr polisy ubezpieczeniowej ; 35823564
Opiekun placówki; Elżbieta Maciejewska Tel. 600-883-790

Korzyści dodatkowe z tytułu zawarcia ubezpieczenia w Pakiecie dla Rodziców
Towarzystwo wprowadza zniżki dla Rodziców uczniów ubezpieczonych w ramach grupowego
ubezpieczenia NNW w programie ,, Bezpieczna Szkoła 2017/2018’’
Pakiecie Concordia Profit
– we wszystkich ubezpieczeniach -10%
Dodatkowe zniżki przy zawieraniu ubezpieczenia domów i mieszkań.

