
Wiener"————oonVIENNA INSURANCE GROUP

Oferta ubezpieczenia Pakiet OŚWIATA

Ubezpieczający
SZKOŁA PODSTAWOWA NR2 W HRUBIESZOWIE
Nazwa

UL. ŻEROMSKIEGO
Adres stałego zamieszkania

HRUBIESZÓW
Miejscowość
LUBELSKIE

Województwo

29
Nr domu Nr lokalu

22-500
Kod pocztowy

HRUBIESZOWSKI

Powiat

061134061
Nr REGON

846972963
Telefon kontaktowy

ZSM2HRUBQOP.PL
Adres e-mail

Ubezpieczony

Okres
ubezpieczenia
Forma
ubezpieczenia
Warunki
ubezpieczenia
Przedmiot
ubezpieczenia
Ubezpieczeni

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W HRUBIESZOWIE
Nazwa

UL. ŻEROMSKIEGO
Adres stałego zamieszkania
HRUBIESZÓW
Miejscowość
LUBELSKIE

Województwo

29
Nr domu Ńr lokalu

22-500
Kod pocztowy

HRUBIESZOWSKI
Powiat

061134061
Nr REGON

846972963
Telefon kontaktowy

od: 2021-10-01 do: 2022-09-30 24:00

ZSM2HRUBQOP.PL
Adres e-mail

12 miesięcy

Grupowa

Ogólne warunki ubezpieczenia Pakiet OŚWIATA zatwierdzonych uchwałą Zarządu Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group nr 64/21 z dnia 20 kwietnia 2021r. Ogólne Warunki Ubezpieczenia są również dostępne na naszejstronie internetowej www.wiener.pl w kategorii Ubezpieczenia osoboweNastępstwa nieszczęśliwych wypadków ubezpieczonych, powstałych w okresie odpowiedzialności Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group, na terytoriumcałego świata, całodobowo, przez 7 dni w tygodniu.
Osoby, które przystąpiły do umowy ubezpieczenia
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Zakres
ubezpieczenia

1. Świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu, w tym nieszczęśliwego wypadku, który nastąpił wskutek aktu
terroru, za 1% uszczerbku na zdrowiu

2. Dodatkowe świadczenie progresywne wypłacane w przypadku orzeczenia uszczerbku na zdrowiu będącego

ŚWIADCZENIA PODSTAWOWE
Suma ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NW)

Zakres ubezpieczenia

następstwem nieszczęśliwego wypadku w przedziale od 61% do 100%

17 000 zł

Suma ubezpieczenia/Suma
gwarancyjna /Limit

170 zł

3 400 zł

3. Świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego w wyniku NW wynosi 100% sumy ubezpieczenia następstw NW z 17 000 zł
wyjątkami:

a) Jeżeli śmierć w wyniku NW nastąpiła na terenie placówki oświatowej - wypłacimy dodatkowe świadczenie w 17 000 zł
wysokości 100% sumy ubezpieczenia na wypadek śmierci w następstwie NW

b) jeżeli śmierć nastąpiła wskutek aktu terroru — wypłacimy uprawnionemu wyłącznie świadczenie w wysokości 8 500 zł
50% sumy ubezpieczenia na wypadek śmierci w następstwie NW

|

4. Jednorazowe świadczeniez tytułu pokrycia kosztów pogrzebu Ubezpieczonego 2.000 zł
5. Zwrot kosztów nabycia środków pomocniczych 3 400 zł
6. Zasiłek z tytułu niezdolności do nauki lub pracy z powodu NW; wypłacamy go jeżeli okres niezdolności do 340 zł

nauki lub pracy trwa dłużej niż 31 dni
7. Świadczenie edukacyjne z tytułu niezdolności do nauki wypłacane za 7 dni szkolnych, max. za 35 dni szkolnych 100 zł
8. Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę wypłacane ubezpieczonemu, który na skutek nieszczęśliwego wypadkudoznał uszczerbku na zdrowiu powyżej 50%

5% należnego świadczenia z
tytułu uszczerbku na zdrowiu

9. Świadczenie z tytułu pogryzienia przez zwierzęta, w tym owady (z wyjątkiem ugryzienia przez kleszcza);
wypłacamny je, jeżeli w związku ze zdarzeniem ubezpieczeniowym ubezpieczony przebywa w szpitalu co
najmniej 24 godzin

200 zł

10. Świadczenie z tytułu ugryzienia przez kleszcza; wypłacamy je, jeżeli w następstwie ugryzienia przez kleszcza 500 zł
zdiagnozowano u ubezpieczonego boreliozę lub odkleszczowe zapalenie opon mózgowych

11. Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego 3 400 zł
12. Świadczenia Assistance — pomoc medyczna Zgodnie z klauzulą świadczeń

podstawowych
13. Świadczenia Assistance — cyberbezpieczeństwo w sieci

14. Świadczenia Assistance — specjalistyczna zdalna pomoc psychologiczna oraz prawna
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Zgodnie z klauzulą świadczeń
podstawowych

Zgodnie z klauzulą świadczeń
podstawowych



ŚWIADCZENIA DODATKOWE
Suma ubezpieczenia/SumaZakres ubezpieczenia
gwarancyjna /Limit

Klauzula 1 - Koszty leczenia następstw nieszcześliwych wypadków wariant standardowy 1 700 zł
Są to koszty:
1) wizyt lekarskich, zabiegów ambulatoryjnychi operacji;
2) zakupu lekarstw i środków opatrunkowych;
3) transportu z miejsca wypadku do szpitala lub ambulatorium.
4) badań diagnostycznych,
5) operacji plastycznych koniecznych, aby usunąć skutki nieszczęśliwego wypadku,
6) leczenia usprawniającego- w zależności od wariantu ubezpieczenia;
7) odbudowy stomatologicznej zębów, 500 zł za jeden ząb
8) uszkodzenia okularów korekcyjnych, aparatów słuchowych i aparatów ortodontycznych 300 zł
9) zakwaterowania rodzica lub opiekuna w przypadku hospitalizacji dziecka — świadczenie maksymalnie za 10 dni 100 zł za dzień, nie więcej niżzakwaterowania

1000 zł
Klauzula 2 - Pobytwszpitalu 80zł za dzień, nie więcej niżŚwiadczenie szpitalne maksymalnie za 90 dni pobytuwszpitalu; jest wypłacane z tytułu każdorazowego pobytu w 7200 złszpitalu w wyniku tego samego zdarzenia ubezpieczeniowego, przy czymwrazie pierwszego pobytu w szpitaluświadczenie jest wypłacane:
1) w przypadku hospitalizacji w związku z nieszczęśliwym wypadkiem - od 1. dnia pobytu w szpitalu;
2) w przypadku hospitalizacji w związku z chorobą - od 3. dnia pobytu w szpitalu;
3) w przypadku kolejnych hospitalizacji w związku z tym samym zdarzeniem (nieszczęśliwym wypadkiem albo chorobą)
— od 1-go dnia pobytu w szpitalu.
Klauzula 3 - Śmierć ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego 8 500 zł
Klauzula 4 - Śmierć jednego lub obojga rodziców lub opiekunów prawnych ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego—4 000 złwypadku
Klauzula 5 - Poważne zachorowanie lub operacja chirurgiczna ubezpieczonego 1 000 zł1) poważne zachorowanie
a) choroba nowotworowa złośliwa;
b) niewydolność nerek;
c) porażenie kończyn;
d) przeszczep organu;
e) utrata wzroku;
f) utrata słuchu;
g) cukrzyca typu 1;

h) przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B lub C;
i) borelioza lub odkleszczowezapalenie opon mózgowych;
j) sepsa;
2) operacja chirurgiczna przy co najmniej dwudniowym pobyciewszpitalu 500 zł
wycięcie migdałków od pierwszego dnia pobytu w szpitalu 250 zł |3) śmierć ubezpieczonego w wyniku choroby nowotworowej złośliwej 8 500 zł
Klauzula 6 - Interwencja lekarska wskutek nieszczęśliwego wypadku
1) interwencja lekarska wskutek nieszczęśliwego wypadkui braku orzeczenia uszczerbku na zdrowiu 170 zł
2) zadośćuczynienie za ból odczuwany przez ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku, jeżeli pobyt w szpitalu 100 złtrwa co najmniej 24 godziny

Ubezpieczenie OC Suma gwarancyjna
Klauzula 7 - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej placówki oświatowej 10 000 zł
Klauzula 7 - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej placówki oświatowej - szkody powstałe w rzeczach przyjętych—2 000 zł na wszystkie zdarzenia ina przechowanie doszatni

200 zł na jedno zdarzenie
Klauzula 8 - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczyciela, wychowawcy lub innego pracownikapedagogicznego liczba ubezpieczonych nauczycieli 43 30.000 zł
Klauzula 9 - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dyrektora placówki oświatowej 100 000 zł

Składka za ubezpieczenie NNW za jednego ubezpieczonego 36,00 zł
Składka za ubezpieczenie OC

164,00 zł
Łączna składka za wszystkich ubezpieczonych

15 824,00 zł

WienerTU S.A. Vienna Insurance Group gwarantuje:
1. Możliwość zwolnienia do 12% uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej z opłaty składki. Warunkiem jest przystąpienie co najmniej 80%uczniów placówki oświatowej do umowy ubezpieczenia.
2. 50% zniżki za ubezpieczenie drugiego i kolejnego dziecka z rodziny wielodzietnej.
W przypadku zawarcia ubezpieczenia NNW Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group proponuje:1. Zniżkę w wysokości 10% w ubezpieczeniu wyjazdów turystycznych "W podróży" dla rodziców, nauczycieli i personelu szkoły oraz uczniówubezpieczonych placówek oświatowych (na okres nie dłuższy niż 30 dni).
2. Zniżkę 25% w ubezpieczeniu domówi mieszkań "Cztery kąty” dla nauczycieli i pracowników orazrodziców uczniów ubezpieczonej placówki oświatowej.3. Atrakcyjną ofertę ubezpieczenia mienia placówki oświatowej — o warunki zapytaj agenta ubezpieczeniowego.
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