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Oferta indywidualnego ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Bezpieczny.pl
dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w wieku od 7 do 25 roku życia,
z obowiązkiem szkolnym z możliwością rozszerzenia o OC Dziecka dla dzieci powyżej 13 r. ż.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej:
Uraz wskutek nieszczęśliwego wypadku - w zakresie około 400 nazwanych urazów/uszczerbków
Pobyt w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku – płatny od 1 dnia pobytu
Pobyt w szpitalu w celu leczenia choroby – jednorazowe świadczenie w wysokości od 200 do 500 zł, w tym:
		

pobyt w szpitalu w celu leczenia COVID-19 – płatny w przypadku pobytu trwającego min. 2 dni
pobyt na OIOM wskutek COVID-19 – dodatkowe świadczenie
Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji - w tym odbudowa zębów stałych bez podlimitu na jeden ząb
Zwrot kosztów naprawy, wypożyczenia lub zakupu środków pomocniczych

		

Poważne zachorowanie – katalog 10 poważnych zachorowań, m.in. cukrzyca i sepsa

		

Ugryzienie przez kleszcza - w tym zwrot kosztów wizyty lekarskiej, badań na boreliozę, antybiotykoterapii
Pomoc psychologiczna
Zwrot kosztów wycieczki szkolnej

		

Śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego

		

Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku, zawału serca lub udaru mózgu
Wyczynowe uprawianie sportu, m.in. jazda konna, sporty walki, narciarstwo, piłka nożna, siatkówka, 		
lekkoatletyka, koszykówka, wspinaczka na ściance itd.
NOWOŚĆ: Ubezpieczenie OC Twojego Dziecka - dla dzieci powyżej 13 roku życia

NOWOŚĆ

MOŻESZ NA MNIE POLEGAĆ

Dla zwiększenia komfortu naszych Klientów oferujemy
usługę zdalnego wsparcia Agenta, w tym:

Wejdź na bezpieczny.pl/25458

pomoc w dopasowaniu odpowiedniego zakresu ochrony
pomoc w wypełnieniu formularza zakupu i zawarciu polisy

i kup z 10% rabatem
Emilia Ladorudzka
+48 502 598 192
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NNW SZKOLNE

Ceny z rabatem 10%
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Suma ubezpieczenia (zł)

Zdarzenie
Śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego

21 000

24 000

29 000

35 000

47 000

80 000

Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku, zawału serca lub udaru mózgu

12 000

15 000

20 000

25 000

30 000

50 000

Uraz wskutek nieszczęśliwego wypadku
100% SU
stawka za 1% SU
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w tym:

- rany skóry
- oparzenia II stopnia i wyższe
- odmrożenia
- złamania, zwichnięcia, skręcenia
- wstrząśnienie mózgu
- uszkodzenia narządu słuchu i wzroku
- utrata zębów stałych lub częściowa utrata korony zęba stałego
- około 400 urazów oraz uszczerbków dostępnych w OWU

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku
(maksymalnie do 180 dni, płatne od pierwszego dnia pobytu)
Zwrot kosztów naprawy, wypożyczenia lub zakupu środków
pomocniczych – następstwa nieszczęśliwego wypadku
- elementy wspomagające proces leczniczy: gorsety, protezy, kule,
stabilizatory, temblaki, aparaty ortopedyczne, aparaty słuchowe, oraz wózki
inwalidzkie.
Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, w tym odbudowy zębów stałych
– następstwa nieszczęśliwego wypadku
w tym:
- udzielenie pierwszej pomocy lekarskiej lub ambulatoryjnej po zdarzeniu,
- pobytu w szpitalu (z wyłączeniem świadczeń ponadstandardowych), badań,
zabiegów (w tym zabiegów rehabilitacyjnych) i operacji (w tym niezbędnych
operacji plastycznych mających na celu usunięcie oszpecenia wynikłego
z nieszczęśliwego wypadku),
- nabycia niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych przepisanych przez
lekarza,
- transportu Ubezpieczonego z miejsca nieszczęśliwego wypadku do szpitala,
ambulatorium lub lekarza, jeżeli stan zdrowia Ubezpieczonego uniemożliwia
samodzielne dotarcie do szpitala lub ambulatorium, o ile koszty te zostały
poniesione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zostały zalecone przez
lekarza w związku z nieszczęśliwym wypadkiem potwierdzonym
dokumentacją medyczną i objętym ochroną ubezpieczeniową.
Poważne zachorowanie Ubezpieczonego
jedna z niżej wymienionych chorób: cukrzyca do 18. r. ż., dystrofia mięśniowa,
guzy środczaszkowe, inwazyjna choroba pneumokokowa (IChP), niewydolność
nerek, niewydolność wątroby, nowotwór złośliwy z białaczkmi i chłoniakami, sepsa,
śpiączka, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
Prawo do świadczenia z tytułu zdiagnozowania u Ubezpieczonego
poważnego zachorowania zostanie przyznane pod warunkiem, że:
- pierwsze zdiagnozowanie tego poważnego zachorowania miało miejsce
w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej oraz
- zdiagnozowanie nastąpiło przed ukończeniem przez Ubezpieczonego
25. roku życia, a w przypadku cukrzycy przed ukończeniem przez
Ubezpieczonego 18. r. ż.
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek choroby (jednorazowa
wypłata świadczenia w przypadku pobytu w szpitalu trwającego minimum 5
dni, maksymalnie 2 świadczenia rocznie), w tym:
COVID-19 (koronawirus) - płatne od 2-go dnia pobytu w szpitalu
COVID-19 (pobyt na OIOM) - dodatkowe świadczenie
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Pomoc psychologiczna
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Zwrot kosztów wycieczki szkolnej
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Ugryzienie przez kleszcza (łącznie do 1 500 PLN)
- koszt wizyty u lekarza
- koszt badań na boreliozę
- koszt antybiotykoterapii
Wyczynowe uprawianie sportu

W zakres ochrony wchodzą m.in. zajęcia szkolne oraz pozaszkolne:
sporty walki, piłka nożna, siatkówka, koszykówka, lekkoatletyka, jazda konna, pływanie.

Śmierć rodzica Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku

OC DZIECKA

Ceny z rabatem 10%

PLN

9

składka roczna

PLN

13.5
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PLN

22.5

składka roczna

Suma gwarancyjna (zł)

Zakres świadczenia
Odpowiedzialność cywilna deliktowa dziecka od 13 roku w życiu prywatnym z tytułu
szkód rzeczowych lub osobowych wyrządzonych osobom trzecim w związku z
wykonywaniem przez Ubezpieczonego czynności życia prywatnego oraz w związku z
nauką lub odbywaniem praktyk przyuczających do zawodu

30 000

40 000

50 000

Link do dedykowanej oferty
Kliknij i przejdź
do swojej oferty z możliwością
zakupu online

Emilia Ladorudzka, tel. +48 502 598 192
https://bezpieczny.pl/nnw-szkolne/25458/
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