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Informacja dla Rodziców o ofercie grupowego ubezpieczenia NNW Dzieci i Młodzieży EDU PLUS

2017-09-01
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36 zł

46 zł

10.000 zł

Cały świat - NNW (24h/doba)

ZAKRES UBEZPIECZENIA

Nr Zakres podstawowy Wysokość świadczenia SU

1 Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (NW) 100% 10.000 zł

2 Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku na terenie placówki
oświatowej

200% 10.000 zł

3 Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW komunikacyjnego (dodatkowo) OPCJA D1 200% 2.000 zł

4 Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku NNW 1% SU za 1% uszczerbku 10.000 zł

5 Jednorazowe świadczenie w wyniku ataku padaczki (epilepsji) 2% SU 10.000 zł

6
Jednorazowe świadczenie w wyniku omdlenia o nieustalonej przyczynie,
powodujące uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wymieniony w Załączniku nr
1 do SWU Tabela Norm uszczerbku na Zdrowiu Edu Plus

2% SU 10.000 zł

7

Uciążliwe leczenie - brak trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW tzw.
bólowe OPCJA D14 przy czym: 1% wypłacamy gdy nieszczęśliwy wypadek nie
pozostawił uszczerbku na zdrowiu a przebieg leczenia spowodował niezdolność do
nauki/ pracy przez okres nie krótszy niż 10 dni,  2% wypłacamy gdy nieszczęśliwy
wypadek nie pozostawił uszczerbku na zdrowiu ale poszkodowany przebywał w
szpitalu w związku z wypadkiem przez okres min 3 dni, a przebieg leczenia
spowodował niezdolność do nauki/ pracy przez okres nie krótszy niż 10 dni

1% SU lub 2% SU, jeśli poszkodowany przebywał w
szpitalu co najmniej 3 dni, a brak uszczerbku 2%SU 10.000 zł

8
Pobyt ubezpieczonego w szpitalu w wyniku NW OPCJA D4 płatne od 1 dnia
pobytu w szpitalu ( pobyt trwający minimum 3 dni, przy czym dzień przyjęcia i dzień
wypisu ze szpitala traktuje się jako odrębne dni )

25 zł/dzień, max 100 dni 2.500 zł

9 Zwrot kosztów nabycia i wypożyczenia wyrobów medycznych, będących
przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi w wyniku NW

do 30% SU 10.000 zł

10
Koszty leczenia poniesione w wyniku NW na terenie RP opcja D10 ( rozszerzenie o
leczenie stomatologiczne oraz rehabilitację – podlimit na rehabilitację do 50 %
sumy ubezpieczenia, nie więcej niż 500 zł na jedno i wszystkie zdarzenia )

do 100% SU 1.000 zł

11
Czasowa niezdolność ubezpieczonego do pracy lub nauki w wyniku NW OPCJA
D11

0,1 % za każdy dzień, max 10 m-cy, z zastrzeżeniem, że
jeśli czasowa niezdolność ubezpieczonego do nauki lub
pracy trwała nieprzerwanie powyżej 30 dni i powodowała,
że rodzic Ubezpieczonego przebywał na zwolnieniu
lekarskim od pracy w celu sprawowania osobistej opieki
nad Ubezpieczonym minimum 14 dni, to świadczenie
dzienne za pierwsze 30 dni wynosi: 0,5 % SU

5.000 zł

12 Pogryzienia/ukąszenia przez zwierzęta pod warunkiem, że Ubezpieczony
przebywał w szpitalu min 24 godz.

2% SU 10.000 zł

13 Porada psychologa - zwrot kosztów porady psychologa- poniesionych na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej – do wysokości 500 zł

do 500zł 500 zł

14 Śmierć rodzica lub obojga rodziców Ubezpieczonego w wyniku NW ( włączenie
zawału i udaru, ale ograniczenie wiekowe do 60 lat )

10% sumy ubezpieczenia, jeśli śmierć obojga rodziców
30% sumy ubezpieczenia

10.000 zł

15 Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych Do 30% SU 10.000 zł

16 Zdiagnozowanie zachorowania Ubezpieczonego na sepsę – jednorazowe
świadczenie

10% SU 10.000 zł

17 Assistance na terenie RP w wyniku NW opcja D15 Do 5.000 zł 5.000 zł

Nr Dodatkowe świadczenia - Pakiet 1 Wysokość świadczenia SU

1
Pobyt ubezpieczonego w szpitalu w wyniku choroby, od 1 dnia pobytu (pobyt
trwający min. 3 dni, przy czym dzień przyjęcia i dzień wypisu ze szpitala traktuje
się jako odrębne dni ), AH1/N1 włączenie OPCJA D5

25 zł/dzień (max 100 dni) 2.500 zł

2

Stwierdzenie poważnego zachorowania Ubezpieczonego w wieku do 25 roku życia
OPCJA D6. Poważne zachorowanie stanowi:. nowotwór złośliwy, paraliż,
niewydolność nerek, transplantacja głównych organów, polomyelitis, utrata mowy,
utrata słuchu, utrata wzroku, anemia aplastyczna, stwardnienie rozsiane.

200 % SU 1.000 zł

Do umowy ubezpieczenia mają zastosowanie Szczególne Warunki Ubezpieczenia EDU PLUS dla szkolnego programu ubezpieczeniowego Nauczycielskiej
Agencji Ubezpieczeniowej S.A. dalej „SWU” tekst dostępny na stronie www.nau.pl.
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