UBEZPIECZENIE OD NNW W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

SZANOWNI PAŃSTWO !

InterRisk S.A. Vienna Insurance Group od 23 lat otacza ochroną ubezpieczeniową prawie 3 miliony Klientów. W 2006 roku został dołączony do Grupy
VIENNA INSURANCE (VIG) poprzez pozyskanie nowego akcjonariusza - Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group VIG jest jednym
z największych europejskich koncernów ubezpieczeniowych, ze 180-letnią tradycją, zajmujący wiodącą pozycję w rankingu międzynarodowych grup
ubezpieczeniowych w Europie Środkowo – Wschodniej. InterRisk S.A. Vienna Insurance Group zajmuje wysoką pozycję wśród największych ubezpieczycieli
w Polsce działających w sektorze ubezpieczeń osobowych i majątkowych. Wielkość kapitału zakładowego: 137.640.100PLN – opłacony w całości.

ZAKRES UBEZPIECZENIA I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ

Po zaistniałym nieszczęśliwym wypadku uprawnieni do otrzymania świadczenia tj. rodzic,
opiekun ustawowy bądź poszkodowany po zakończonym leczeniu powinien :


pobrać i wypełnić druk zgłoszenia roszczenia dostępny w sekretariacie placówki
edukacyjnej oraz złożyć je w biurze agenta, wysłać na adres listem poleconym lub na
skrzynkę e-mail:

1.

śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW (w tym także zawał serca i udar mózgu)

100 % SU

WYSOKOŚĆ
ŚWIADCZEŃ
AAAIA0.000zł
12.000zł

2.

zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych, będących przedmiotami
ortopedycznymi i środków pomocniczych na podstawie rachunków imiennych

30% SU

3.600 zł

3.

zwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych

30% SU

3.600 zł

4.

uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki

jednorazowo 1% SU

120 zł

5.

zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy

jednorazowo 10% SU

1.200 zł

6.

śmierć rodzica lub przedstawiciela ustawowego Ubezpieczonego w następstwie
nieszczęśliwego wypadku

jednorazowo 10% SU

1.200 zł

7.

pogryzienie przez psa

jednorazowo 1% SU

120 zł

8.

trwałe inwalidztwo częściowe

do 100% SU

12.000 zł

9.

złamania kości, zwichnięcia lub skręcenia stawów

do 100% SU

12.000 zł

10.

nagłe zatrucie gazami, substancjami i produktami chemicznymi, bądź porażenie
prądem lub piorunem

5% SU

600 zł

11.

uszkodzenia ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku, które wymagały
interwencji lekarskiej w placówce medycznej oraz leczenia i co najmniej jednej
wizyty kontrolnej

1,5 % SU

180 zł

W przypadku trudności przy wypełnieniu druku zgłoszenia roszczenia służymy pomocą
telefonicznie bądź osobiście w biurze agenta.

1.

oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku w zależności od stopnia: II, III, IV
i rozległości

10%, 30%, 50% SU
(SU=1.000ZŁ)

100zł,
300zł,500zł

2.

pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku od pierwszego dnia
pobytu

Wypłatę świadczenia T.U. dokonuje przekazem na adres domowy lub na podany numer rachunku
bankowego w druku zgłoszenia roszczenia.

1% SU (SU=3.000ZŁ)

30zł/dzień

3.

pobyt w szpitalu w wyniku choroby od pierwszego dnia pobytu

1% SU (SU=3.000ZŁ)

30zł/dzień

4.

operacja w wyniku nieszczęśliwego wypadku w zależności od rodzaju

do 100% SU
(SU=500zł)

do 500zł

5.

zwrot kosztów leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku

do 10% SU
(SU=1.000ZŁ)

do 100zł

6.

koszty leczenia stomatologicznego w wyniku nieszczęśliwego wypadku

do 10%SU
(SU=1.000ZŁ)

do 100zł

LP.

RODZAJ ŚWIADCZENIA

SUMA
UBEZPIECZENIA

OPCJE DODATKOWE – w ramach składki !!!

Kapitał Krzywiec
15-003 Białystok
ul. Sienkiewicza 81/3 lok. 109
tel./fax 85-676-10-40
tel. 531-499-933
601-373-094
kapitalkrzywiec@onet.pl
www.kapital.net.pl



wraz z drukiem zgłoszenia roszczenia należy dołączyć kserokopię dokumentacji
medycznej informującej o rodzaju zdarzenia, przebiegu leczenia, kartę informacyjną ze
szpitala, potwierdzenie zakończenia leczenia.

Ogólne warunki ubezpieczenia wraz z postanowieniami odmiennymi są dostępne w sekretariacie
placówki oświatowej, biurze agenta KAPITAŁ-KRZYWIEC oraz w Oddziale T.U. InterRisk S.A.
Vienna Insurance Group ul. Warszawska 34,15-062 Białystok, tel. 85 743-58-07.

BIURO AGENTA KAPITAŁ – KRZYWIEC

Składka za jednego ubezpieczonego w ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH W SUPRAŚLU
Umowa ubezpieczenia zawarta jest w zakresie pełnej ochrony ubezpieczeniowej - działa 24 na dobę na obszarze całego świata
(oprócz kosztów leczenia).

45zł

CZYNNE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 8.00 – 18.00

Jednocześnie informujemy, iż każdej osobie ubezpieczonej w ramach polisy
szkolnej przysługuje bon zniżkowy w wysokości 50 zł. na ubezpieczenia
komunikacyjne i majątkowe w T.U. InterRisk
do wykorzystania w naszym biurze.

