
UBEZPIECZENIE
NNW

dla dzieci
i młodzieży

szkolnej

Oferta ubezpieczenia na rok szkolny 2019/2020

OCHRONAZKLASA.PL wraz z Towarzystwem Ubezpieczeniowym INTER RISK mają przyjemność przedstawić ofertę
ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dla szkół i przedszkoli.

Chcemy zwrócić szczególną uwagę na zaoferowane po raz pierwszy nowe ryzyka ubezpieczeniowe,
które w zdecydowanie lepszy sposób będą chronić ubezpieczonych. 

Świadomi wyzwań epoki cyfrowej proponujemy rozwiązanie wychodzące poza tradycyjne pojmowane ubezpieczenie
NNW. Nasza oferta wyróżnia się zaoferowaniem usługi ASSISTANCE INFORMATYCZNEGO. Te nowoczesne
ubezpieczenie pozwoli Rodzicom dzieci bezpłatnie skorzystać z usług serwisu informatycznego. W jego ramach
zrealizowane zostanie m.in. usunięcie niewłaściwego oprogramowania w przypadku uszkodzenia komputera,
usunięcie wirusów i niechcianego oprogramowania czy też optymalizacja pracy i szybkość działania komputera.

W ramach jednej atrakcyjnej składki bez dodatkowych opłat ubezpieczymy wszystkich, którzy uczestniczą zarówno
na szkolnych zajęciach sportowych (WF, SKS, zawody szkolne), jak i tych, którzy uprawiają sport poza szkołą w klubach
sportowych w ramach wyczynowego uprawiania sportu. Ubezpieczymy uprawiających takie dyscypliny sportu jak
jazda konna, taekwondo, karate, taniec, piłka nożna, piłka ręczna, siatkówka, koszykówka itp.

Proponujemy atrakcyjną w relacji do składki wysoką sumę ubezpieczenia, która w połączeniu z atrakcyjnym
ubezpieczeniem związanym z pobytem dziecka w szpitalu czyni naszą ofertę wyróżniającą się.

Nasza propozycja jest dostępna tylko i wyłącznie za pośrednictwem OCHRONAZKLASA.PL
i jej współpracowników.

Zachęcamy do kontaktu i bezpośrednich
rozmów naszymi współpracownikami. 



UBEZPIECZENIE NNW dla dzieci i młodzieży szkolnej

SUMA UBEZPIECZENIA

Zwiększenie odszkodowania w wyniku NW, którego

Będąca podstawą do obilczenia świadczenia z tytułu
trwałęgo uszczerbku na zdrowiu

skutkiem jest trwały uszczerbek na zdrowiu pow.10%

Śmierć ubezpieczonego w następstwie wypadku
komunikacyjnego

Śmierć ubezpieczonego w następstwie NW na terenie
placówki oświatowej

Śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego
wypadku (w tym również zawał serca i udar mózgu)

Zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych wydawanych 
na zlecenie (do kwoty)

niepełnosprawnych.

Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki, wstrząs
mózgu, pokąsanie, ukąszenie/użądlenie.

Pogryzienie przez psa (bez konieczności pobytu
ubezpieczonego w szpital)

Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy.

Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego Ubezpieczonego
w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Oparzenia w  wyniku nieszczęśliwego wypadku
(II,III lub IV stopień oparzenia)

Pobyt w szpitalu w wyniku choroby (świadczenie od 1-go
dnia pobytu w szpitalu za każdy dzień max. 60 dni)

Pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku 
(świadczenie od 1-go dnia pobytu w szpitalu, za każdy dzień
max 90 dni)

Poważne zachorowania (nowotwór złośliwy, paraliż,
niewydolność nerek, poliomyelitis, utrata wzroku, utrata mowy,
utrata słuchu, anemia aplastyczna, stwardnienie rozsiane,
transplantacja głównych organów, stwardnienie rozsiane, cukrzyca
typu I, niewydolność serca, choroba autoimmunologiczna,
zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych)

Zwrot kosztów leczenia w wyniku nieszczęśliwego
wypadku (wizyty lekarskie, badania, rehabilitacja , koszty
transportu z miejsca NW do placówki medycznej)  

Wariant I Wariant II Wariant III Wariant IV Wariant V

15 000 18 000 22 000 27 000 50 000

Ochronazklasa.pl – myślę, więc chronię

wzrost świadczenia

o 20%
wzrost świadczenia

o 20%
wzrost świadczenia

o 20%
wzrost świadczenia

o 20%
wzrost świadczenia

o 20%

150zł za 1% 180zł za 1% 220zł za 1% 270zł za 1% 500zł za 1%

27 000 33 000 40 000 50 000 100 000

  30 000  36 000 44 000  54 000  100 000

 4 500 5 400 6 600 8 100 15 000

 4 500 5 400 6 600 8 100 15 000

150 180 220 270 500

150 180 220 270 500

1 500 1 800 2 200 2 700 500

1 200 1 500 1 600 1 800 2 000

1 350 1 950 2 100 3 000 6 000

1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

3 000 3 600 4 400 6 000 10 000

II  - 400 
III  - 1200
IV  - 2000

II   - 500 
III  - 1500
IV  - 2500

II   - 600 
III - 1800
IV  -  3000

II   - 700 
III – 2100
IV – 3500

II   - 1000 
III  - 3000
IV  - 5000

Koszty leczenia stomatologicznego w wyniku
nieszczęśliwego wypadku

65 za dzień 70 za dzień 75 za dzień 85 za dzień 100 za dzień

65 za dzień 70 za dzień 75 za dzień 85 za dzień 100 za dzień

POMOC ASSISTANCE Pomoc medyczna w sytuacji
następstwa NW:wizyta lekarza i pielęgniarki (transport
personelu medycznego i honorarium za wizytę), organizacja
wizyty u lekarza specjalisty, dostawa leków, opieka domowa
po hospitalizacji, transport medyczny, indywidualne
korepetycje.

31 37 44 54SKŁADKA dla szkół (PLN/rok). 97

30 36 42 51 SKŁADKA dla przedszkoli (PLN/rok). 90

Wyczynowe uprawianie sportów - w tym sportów walki
(uczestnictwo w zajęciach sportowych w szkole i poza
szkołą np. w klubach sportowych)

Ochrona ubezpieczonego 1 rok / cały świat / 24 na dobę

TAK

do kowty 5 000 zł / 1 rok / 24h na dobę

15 000 18 000 22 000 27 000 50 000

Wartość świadczeń wyrażona w polskich złotówkach

Do oferty zastosowanie mają Ogólne Warunki Ubezpieczenia EDU PLUS
zatwierdzone uchwałą Zarządu InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka

Akcyjna Vienna Insurance Group wraz z dodatkowymi zapisami dedykowanymi
dla propozycji ochronazklasa.pl

Ubezpieczycielem jest Inter Risk T.U. S.A. Vienna Insurance Group
ul. Nowakowskiego 22, 00-688 Warszawa
Kapitał zakładowy: 137.640.100 PLN / opłacony
Zezwolenie Ministerstwa Finansów Du/905/A/KP/93 

ASSISTANCE INFORMATYCZNY: naprawa niewłaściwego
oprogramowania, usunięcie wirusów i niechcianego
oprogramowania, optymalizacja pracy i szybkości
działania komputera.

bezpłatna usługa serwisu 4 razy w roku


