.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dla wychowanków placówek oświatowo-wychowawczych
Niniejszym AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków na
podstawie Warunków Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków edupolisa.pl o indeksie NNWS/18/05/01 . Szczegóły dotyczące zakresu ubezpieczenia znajdują
się w Warunkach Ubezpieczenia edupolisa.pl oraz na stronie www.edupolisa.pl
Dane Towarzystwa

AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S. A.
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa

Zakres terytorialny ochrony ubezpieczeniowej

Cały świat

Zakres ochrony ubezpieczeniowej

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków mających miejsce 24h / dobę

Okres ubezpieczenia

1 rok

Data rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej

Prosimy wypełnić formularz drukowanymi literami.
DANE UBEZPIECZAJĄCEGO / RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO W PRZYPADKU GDY UBEZPIECZONYM JEST DZIECKO
imię i nazwisko

PESEL

ADRES DO KORESPONDECJI
miasto

kod pocztowy

telefon komórkowy*

ulica

numer domu

numer lokalu

adres e-mail*

* UWAGA: Pole obowiązkowe. Powyższe dane wykorzystywane są do procesu obsługi, w szczególności zgłaszania roszczeń i wysyłania potwierdzenia zawarcia umowy.

Wykaz Ubezpieczonych wg. Załącznika nr 1
OŚWIADCZENIA

Oświadczam, że zostały mi doręczone przed zawarciem umowy ubezpieczenia i przed wyrażeniem zgody na objęcie mnie/mojego dziecka ochroną ubezpieczeniową,
w tym na wysokość sumy ubezpieczenia:
— Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków edupolisa.pl oraz Obiektywne informacje o produkcie ubezpieczeniowym Ubezpieczenia następstw
nieszczęśliwych wypadków edupolisa.pl
— Dokument Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych (www.edupolisa.pl/kluczowe-dokumenty)
— Obowiązki informacyjne wynikające z ustawy o prawach konsumenta
— Obowiązki informacyjne dotyczące Agenta Ubezpieczeniowego
Jestem świadomy(a) dobrowolności udostępniania moich / mojego dziecka danych. Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż mam prawo wglądu do moich / mojego dziecka
danych oraz ich poprawiania.
ZGODY MARKETINGOWE

Klauzula marketingowa Ubezpieczającego (kod: 01BE0106)
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych, tutaj podanych, w celach marketingowych, w tym otrzymywania ofert, zgodnie z poniższym wyborem:
AXA Ubezpieczenia TUiR S.A - oferty ubezpieczeń majątkowych

Oferty mogą być przedstawiane:

AXA Życie TU S.A. - oferty ubezpieczeń na życie i zdrowie

głosowo (np. połączenia telefoniczne)

AXA TFI S.A - oferty funduszy inwestycyjnych

mailem

AXA Polska S.A. - doradztwo ubezpieczeniowe

poprzez SMS

Wszystkie spółki z siedzibą przy ul. Chłodnej 51 w Warszawie (00-867)

Zaznacz wszystkie poniższe

za pośrednictwem mediów społecznościowych
za pośrednictwem serwisów transakcyjnych AXA
w grach i wirtualnej rzeczywistości (VR)
pocztą tradycyjną
również przy użyciu automatycznych systemów wywołujących

Zgoda obejmuje także profilowanie, które będzie służyć określeniu preferencji i potrzeb w zakresie produktów ubezpieczeniowych. Wyrażoną zgodę można wycofać
w dowolnym momencie. Jej wycofanie nie wpływa jednak na prawidłowość przetwarzania danych, które miało miejsce, zanim zgoda została wycofana.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych przeze mnie w procesie zawarcia polisy NNW edupolisa.pl w celach marketingowych, przez GSU
Spółkę Ubezpieczeniową Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Jana Pawła II 2 w Gliwicach (44-100).
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne. Wyrażona zgoda może zostać odwołana w każdym momencie, bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Jednak bez Twojej zgody nie będziemy mogli poinformować Cię o naszych
promocjach, konkursach czy nowych produktach.
Wyrażam zgodę na przekazywanie mi ofert oraz informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej:
e-mail

SMS

Wyrażam zgodę na przekazywanie mi ofert oraz informacji marketingowych za pośrednictwem połączeń głosowych (telefonicznych)
telefon
Potwierdzam złożenie wszystkich powyższych oświadczeń i upoważnień
w imieniu Towarzystwa
Zasady składania i rozpatrywania reklamacji znajdują się na stronie www.axa.pl/reklamacje.
GSU Spółka Ubezpieczeniowa Sp. z o.o.

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

imię i nazwisko

PESEL

Zakres
ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków edupolisa.pl
Okres ubezpieczenia: 1 rok
Data rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej: Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia następującego po dniu sporządzenia wniosku, ale nie wcześniej niż od godziny 00:00 dnia następnego po opłaceniu składki
Poniższe składki są składkami rocznymi

Pakiet NNW
Żłobek / Przedszkole

30

zł

dostateczny

41

zł

dobry

Zakres ubezpieczenia

58

zł

bardzo dobry

84 124
zł

bardzo dobry +

zł

wzorowy

Wysokość świadczenia wyrażona w złotówkach

Śmierć w następstwie wypadku komunikacyjnego

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

20 000 zł

25 000 zł

30 000 zł

50 000 zł

12 000 zł
120 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

50 zł / dzień
SU 9 000 zł

100 zł / dzień
SU 18 000 zł

200 zł

200 zł

300 zł

400 zł

500 zł

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

2 000 zł

2 500 zł

3 000 zł

5 000 zł

10 000 zł

Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji w następstwie NW

2 000 zł

2 500 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

2 000 zł

Śmierć rodzica Ubezpieczonego w następstwie NW

2 000 zł

2 000 zł

2 000 zł

2 000 zł

2 000 zł

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

Wybrany wariant ubezpieczenia:

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

Wybrana opcja dodatkowa
Wszelkie informacje dotyczące obsługi umowy ubezpieczenia, sposobu likwidacji 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

imię i nazwisko

PESEL

Zakres
ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków edupolisa.pl
Okres ubezpieczenia: 1 rok
Data rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej: Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia następującego po dniu sporządzenia wniosku, ale nie wcześniej niż od godziny 00:00 dnia następnego po opłaceniu składki
Poniższe składki są składkami rocznymi

Pakiet NNW
Szkolne

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

dobry

dobry +

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

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

bardzo dobry +

wzorowy

Wysokość świadczenia wyrażona w złotówkach

Zakres ubezpieczenia

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

bardzo dobry

Wybrany wariant ubezpieczenia:

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

Wybrana opcja dodatkowa
Wszelkie informacje dotyczące obsługi umowy ubezpieczenia, sposobu likwidacji 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

