1. Ubezpieczenia uczniów w roku szkolnym 2017/2018 – WARTA
2. Zakres ubezpieczenia:

Następstwa nieszczęśliwych wypadków.
Wariant I
1.
śmierć Ubezpieczonego
2.
stały uszczerbek na zdrowiu
3. naprawa lub nabycie protez i środków
pomocniczych

Rodzaj urazu
Skręcenie, zwichnięcie kończyny dolnej ( z wyłączeniem
palców)
Złamanie kończyny dolnej ( z wyłączeniem palców)
Skręcenie, zwichnięcie kończyny górnej ( z wyłączeniem
palców
Złamanie kończyny górnej ( z wyłączeniem palców)
Złamanie/skręcenie/zwichnięcie palca/palców( niezależnie od
liczby)
Złamanie nosa
Złamanie zęba/zębów (niezależnie od liczby)
Poparzenie ( bez względu na obszar i stopień )
Pogryzienie

% stałego
uszczerbku na
zdrowiu
2,60 %
3,80 %
2,00 %
2,50 %
1,50 %
3,50 %
2,00 %
2,50 %
2,50 %

2.1. Assistance:
Zakres oferowanych świadczeń assistance uzależniony jest od wybranej wysokości
sumy ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków
zgodnie z poniższą tabelą:

Suma ubezpieczenia NNW
Suma ubezpieczenia - 12000 zł
Składka od ucznia - 28 zł

ŚWIADCZENIE
1) Wizyta lekarza pierwszego kontaktu

1 raz

2) Transport medyczny
3) Organizacja wizyty u lekarza
specjalisty
4) Wizyta pielęgniarki
5) Dostawa leków, sprzętu
rehabilitacyjnego
6) Opieka domowa po hospitalizacji

1 raz
1 raz
3 wizyty
1 raz
96 godz.

7) Konsultacja medyczna

1 raz

8) Infolinia medyczna

1 raz

9) Wizyta u lekarza psychologa
10)Korepetycje z wybranych przedmiotów

4 wizyty
14 godz.
lekcyjnych

Suma ubezpieczenia assintance wynosi 5.000 PLN dla jednego zdarzenia objętego
ubezpieczeniem i stanowi górną granicą odpowiedzialności WARTY.
W przypadku organizacji korepetycji istnieje możliwość realizacji świadczenia na podstawie
umowy zlecenia z nauczycielem bezpośrednio uczącym ucznia.

3. Likwidacja szkód:
Likwidacja szkód NNW szkolnych odbywa się według niezmienionych zasadach (to znaczy
rodzic uzupełnia formularz zgłoszenia szkody, dostarcza wszelkie niezbędne dokumenty
medyczne oraz swój nr konta bankowego).
Można również zgłosić szkodę poprzez stronę internetową:

www.warta.pl – zgłoś szkodę

on-line lub zgłosić telefonicznie do Centrum Alarmowego WARTY,
pod nr telefonu: 801 308 308.
Numer Polisy dostępny jest w Sekretariacie Szkoły.

