materiał reklamowy

edupolisa.pl
sam wybierz ubezpieczenie
dla swojego dziecka

NNW dziecka
szkoła
mam wybór

Ten materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zakres ubezpieczenia oraz wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności AXA regulowane są szczegółowo przez Warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków edupolisa.pl.
Zapoznaj się z nimi i porozmawiaj z pośrednikiem albo pracownikiem AXA, aby upewnić się, że produkt odpowiada Twoim potrzebom.

Sam wybierz ubezpieczenie
dla swojego dziecka
Twoje dziecko prowadzi coraz bardziej aktywny tryb życia (obozy sportowe, lekcje wychowania fizycznego, szkółki jeździeckie, kluby
sportowe) przez co częściej narażone jest na różnego rodzaju urazy i wypadki.
Czy wiesz, że co trzecie dziecko w wieku 11-16 lat wymaga pomocy medycznej przynajmniej raz w roku oraz leczenia na oddziale
szpitalnym?*
Ubezpieczenie NNW dziecka może uchronić dziecko przed negatywnymi skutkami zdarzeń losowych na każdym etapie edukacji
i aktywności poza szkolnej do ukończenia 20 roku życia.
Zakres ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków edupolisa.pl
Okres ubezpieczenia: 1 rok
Data rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej: Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się dnia następującego po dniu sporządzenia wniosku, ale nie wcześniej niż od godziny 00:00 dnia następnego po opłaceniu składki
*źródło www.dzieciwpolsce.pl

Pakiet NNW
Szkolne

Poniższe składki są składkami rocznymi

32 zł 42 zł 55zł 64 zł 87zł 138zł
dostateczny

dobry

dobry +

bardzo dobry

bardzo dobry +

wzorowy

Wysokość świadczenia wyrażona w złotówkach

Zakres ubezpieczenia
Śmierć w następstwie wypadku komunikacyjnego

16 000 zł

19 000 zł

24 000 zł

30 000 zł

42 000 zł

75 000 zł

Śmierć w następstwie NW, wyniku zawału serca lub udaru mózgu

12 000 zł

15 000 zł

20 000 zł

25 000 zł

30 000 zł

50 000 zł

12 000 zł
120 zł

15 000 zł
150 zł

20 000 zł
200 zł

25 000 zł
250 zł

30 000 zł
300 zł

50 000 zł
500 zł

20 zł / dzień
SU 3 600 zł

30 zł / dzień
SU 5 400 zł

30 zł / dzień
SU 5 400 zł

30 zł / dzień
SU 5 400 zł

50 zł / dzień
SU 9 000 zł

100 zł / dzień
SU 18 000 zł

200 zł

200 zł

300 zł

300 zł

400 zł

500 zł

Zwrot kosztów nabycia lub naprawy protez i środków
pomocniczych w następstwie NW

1 200 zł

1 500 zł

2 500 zł

3 000 zł

5 000 zł

10 000 zł

Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji w następstwie NW

1 200 zł

1 500 zł

2 000 zł

3 000 zł

5 000 zł

7 500 zł

Zdiagnozowanie poważnego zachorowania
• cukrzyca do ukończenia 18 roku życia
• pozostałe poważne zachorowania do ukończenia 25 roku życia

1 000 zł

1 000 zł

1 000 zł

1 000 zł

1 000 zł

2 000 zł

Śmierć rodzica Ubezpieczonego w następstwie NW

2 000 zł

2 000 zł

2 000 zł

2 000 zł

2 000 zł

2 000 zł

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

Uszczerbek na zdrowiu lub uszkodzenie ciała w następstwie NW
100% SU
stawka za 1% SU
w tym: • rany skóry
• oparzenia, odmrożenia
• złamania, zwichnięcia, skręcenia
• wstrząśnienie mózgu
• uszkodzenia narządu słuchu i wzroku
• utrata zębów stałych
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie NW
(maksymalnie do 180 dni - płatne od pierwszego dnia pobytu)

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w celu leczenia choroby
(wypłata ryczałtu za pobyt w szpitalu trwający min 5 dni).
W okresie ubezpieczenia przysługują 2 świadczenia

Wyczynowe uprawianie sportów

Wybierając zakres dodatkowy rozszerzasz ochronę o:
ź Wypłatę świadczenia na wypadek 658 operacji medycznych opisanych w Tabeli operacji medycznych
ź Świadczenia assistance na wypadek ukąszenia przez kleszcza, w tym wizyty u lekarza w celu usunięcia kleszcza, transport i pokrycie kosztów

badania kleszcza pod kątem nosicielstwa patogenów borrelia burgdorferi oraz babesia divergens a także refundacja antybiotykoterapii.

Opcja
dodatkowa

55

zł

podstawowa

Zakres ubezpieczenia
Operacja medyczna Ubezpieczonego - zgodnie z Tabelą
operacji medycznych (NNWS/18/05/01)
• I klasa - 100% SU
• II klasa - 50% SU
• III klasa - 20% SU
Świadczenia assistance na wypadek ukąszenia przez kleszcza
zgodnie z Warunkami ubezpieczenia (NNWS/18/05/01)

115

zł

rozszerzona

Wysokość świadczenia wyrażona w złotówkach

1 000 zł
500 zł
200 zł

2 500 zł
1 250 zł
500 zł

do 500 zł

do 500 zł

Centrum operacyjne AXA: tel. +48 22 529 85 68

Wszelkie informacje dotyczące obsługi umowy ubezpieczenia, sposobu zgłoszenia roszczeń oraz dostęp do Twojej polisy - są dostępne przez całą dobę na stronie www.edupolisa.pl
AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, tel. 22 555 00 00, fax 22 555 05 00, www.axa.pl
Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
Nr KRS 271543; NIP 107-00-06-155
Kapitał zakładowy: 107 912 677 zł – wpłacony w całości

edupolisa.pl
GSU Spółka Ubezpieczeniowa Sp. z o.o.
ul. Jana Pawła II 2, 44-100 Gliwice
Nr KRS: 0000279234; NIP 6312525276; REGON 240602440

Ubezpieczycielem jest: AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa
GSU Spółka Ubezpieczeniowa Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach ul. Jana Pawła II 2 jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

