Zakres świadczeń

Wysokość świadczeń
% sumy ubezpieczenia

W złotych

100% sumy ubezpieczenia

33 000 zł

do 100% sumy ubezpieczenia

do 33 000 zł

100% sumy ubezpieczenia

33 000 zł

2 % sumy ubezpieczenia

660 zł

Zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków
pomocniczych oraz kosztów odbudowy stomatologicznej zębów
stałych

do 25 % sumy ubezpieczenia

do 8 250zł

6.

Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób
niepełnosprawnych

do 25 % sumy ubezpieczenia

do 8 250zł

7.

Zwrot kosztów leczenia pozostających w związku z
nieszczęśliwym wypadkiem

30 % sumy ubezpieczenia

do 9 900 zł

8.

Jednorazowe świadczenie z tytułu zgonu ubezpieczonego
spowodowanego nowotworem złośliwym

1 000 zł

Jednorazowe świadczenie w przypadku zgonu studenta
w wieku do 26lat z powodu wrodzonej wady serca

1 000 zł

1.

Z tytułu śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku

2.

Z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu

3.

Śmierć ubezpieczonego w wyniku NNW na terenie placówki
(świadczenie wypłacane dodatkowo poza świadczeniem za
śmierć ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego
wypadku)

4.

5.

9.

Jednorazowe świadczenie w przypadku braku trwałego
uszczerbku na zdrowiu i wystąpienia innych następstw niż
wymienione w Tabeli Nr 3, 4, 6, 7 (Tabela Nr 5) OWU

10. Jednorazowe świadczenie w przypadku amputacji kończyny lub
części kończyny spowodowanej nowotworem złośliwym u
studenta w wieku do 26 lat

1 000 zł

11. Jednorazowe świadczenie w przypadku śmierci przedstawiciela
ustawowego studenta w wieku do 26 lat w następstwie
nieszczęśliwego wypadku

3 000 zł

12. Jednorazowe świadczenie z tytułu rozstroju zdrowia
spowodowanego sepsą
13. Jednorazowa wypłata zasiłku z tytułu niezdolności do
nauki/pracy
14. 30. Ryczałt za okres czasowej, całkowitej niezdolności do nauki
i pracy pozostającej w związku z NNW (za każdy dzień
niezdolności pod warunkiem, że okres niezdolności trwa dłużej
niż 14 dni od dnia nieszczęśliwego wypadku)
15. OC w życiu prywatnym

1 000 zł
2% SU jeżeli okres
niezdolności przekroczy 1 m-c

660 zł

0,06%

20 zł

TEREN RP

do 10 000 zł

Składka za ubezpieczenie

68,00 zł

Usługi Assistance na terenie RP
1. Pomoc medyczna – do łącznej kwoty 2 000 zł na każdy nieszczęśliwy wypadek lub zdarzenie objęte
umową ubezpieczenia na wszystkie poniżej wymienione usługi
- wizyta lekarza w miejscu pobytu ubezpieczonego
- wizyta ubezpieczonego u lekarza w placówce medycznej
- wizyta pielęgniarki w miejscu pobytu ubezpieczonego – do łącznej kwoty 500 zł
- transport medyczny
2. Pomoc rehabilitacyjna i pielęgnacyjna
- organizacja procesu rehabilitacji – do łącznej kwoty 500 zł
- dostawa drobnego sprzętu rehabilitacyjnego lub medycznego – do wysokości 300 zł
- dostarczenie do miejsca pobytu leków przepisanych przez lekarza – do wysokości 300 zł
- domowa opieka pielęgniarska po hospitalizacji – do wysokości 1 000 zł
3. Pomoc psychologa – do wysokości 1 500 zł
4. Infolinia medyczna i telefoniczna konsultacja ze specjalistą

bezskładkowo

