INFORMACJA DOT. UBEZPIECZENIA DZIECI NNW
Na rok żłobkowy 2020/2021 nasza placówka wybrała ofertę na grupowe ubezpieczenie NNW dzieci
w InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group.






Okres obowiązywania 01.09.2020 - 31.08.2021
Składka za osobę wynosi 32 zł
Wpłat należy dokonać do 9 PAŹDZIERNIKA !!!
Wpłaty TYLKO GOTÓWKĄ u Dyrektora żłobka
Oferowane ubezpieczenie NNW jest ubezpieczeniem dobrowolnym

ŻŁOBEK MIEJSKI „REKSIO”
ZAKRES OCHRONY
UBEZPIECZENIOWEJ

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku
(w tym również zawał serca i udar mózgu);
w przypadku śmierci w wyniku NNW na terenie placówki oświatowej oraz poza
placówką oświatową, o ile Ubezpieczony był pod opieką pracownika placówki
oświatowej

27.500 zł

Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy wirusa SARS-CoV-2

1.100 zł

Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego boreliozy

+

WARIANT 0-8
11.000 zł

500 zł

Trwałe inwalidztwo częściowe

do 11.000 zł

Zwrot kosztów zakupu wózka inwalidzkiego na wypadek inwalidztwa
spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem

do 5.000 zł

Złamania jednej lub więcej kości w wyniku nieszczęśliwego wypadku

do 2.500 zł

Rany będące następstwem nieszczęśliwego wypadku

400 zł

Urazy narządów ruchu będące następstwem nieszczęśliwego wypadku

400 zł

Pogryzienie przez psa, pokąsanie, ukąszenie/ użądlenie pod warunkiem
co najmniej 2 dniowego pobytu w szpitalu w wyniku pokąsania,
ukąszenia/użądlenia; w przypadku psa zniesienie warunku pobytu w szpitalu

120 zł

Wstrząśnienie mózgu w następstwie nieszczęśliwego wypadku
Śmierć rodzica/opiekuna prawnego Ubezpieczonego w następstwie
nieszczęśliwego - w przypadku obojga rodziców/opiekunów prawnych

do 2.000 zł
1.100 zł
3.300 zł

Zwrot kosztów korepetycji – limit do 10 godzin lekcyjnych i nie więcej niż 500 zł
w ciągu rocznego okresu ubezpieczenia

500 zł

Zwrot kosztów porady psychologa wskutek NNW oraz śmierci rodzica lub
opiekuna prawnego wskutek NNW

500 zł

Zatrucie pokarmowe spowodowane rota wirusem - pod warunkiem 3 dniowego
pobytu w szpitalu lub czasowej niezdolności do nauki trwającej nieprzerwanie
co najmniej 5 dni – jednorazowe świadczenie

120 zł

Zatrucie gazami, porażenie prądem lub piorunem- wypłata pod warunkiem
3 dniowego pobytu w szpitalu – jednorazowe świadczenie

550 zł

SKŁADKA ROCZNA ZA OSOBĘ

32 zł

