Warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków uczniów
Gimnazjum w Nowym Tomyślu na rok szkolny 2009/2010
Firma ubezpieczeniowa:
Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Oddział Poznań, ul. Nowina 9, 60-589 Poznań
tel. 061 843 05 30, fax 061 663 10 00
Agent ubezpieczeniowy: Radosław Pieprzyk, ul. Nowa 15, 64-300 Nowy Tomyśl,
tel. kom. 607 073 457
Warunki ubezpieczenia:
Suma ubezpieczenia
10 000 zł
Składka
28,00 zł od pierwszego, najstarszego dziecka z rodziny,
uczęszczającego do Gimnazjum w Nowym Tomyślu / 100 % składki/
14,00 zł od każdego następnego dziecka z tej samej rodziny,
uczęszczającego do Gimnazjum w Nowym Tomyślu / 50 % składki, przy tej
samej sumie ubezpieczenia;
Składka płatna do 10 listopada 2009 r. - wpłaty do wychowawców klas
Zakres ubezpieczenia:
Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność za wypadki, które mogą się zdarzyć
podczas nauki, w drodze do szkoły i ze szkoły oraz w życiu prywatnym / 24
godz. na dobę/, w kraju i za granicą, łącznie z feriami i wakacjami w okresie od
1 10 2009 do 30 09 2010 r. Świadczenia wypłacane są w złotych.
Wysokość świadczeń:
1. trwały uszczerbek na zdrowiu – za każdy 1%, max. 100% sumy
ubezpieczenia –tj. 100,00 zł – 10 000,00 zł
2. śmierć na skutek nieszczęśliwego wypadku – 100% sumy
ubezpieczenia – tj.10 000 zł
3. zasiłek z tytułu niezdolności do nauki od 1 miesiąca – 2% -tj. 200,00 zł
4. zwrot udokumentowanych kosztów leczenia w kraju – do 10% - tj. do
1000,00 zł
5. zwrot udokumentowanych kosztów nabycia protez i środków
pomocniczych – do 20% - tj. do 2000,00 zł
Dodatkowe korzyści:
1. 10% uczniów zwolnionych z opłaty składki
2. darowizna na rzecz Rady Rodziców w wysokości 25% zebranej składki
3. bezskładkowe ubezpieczenie OC placówki z sumą gwarancyjną
10 000 zł – ze składką 1 zł
4. bezskładkowe ubezpieczenie OC nauczycieli z sumą gwarancyjną
10 000 zł na wszystkie i 5 000 zł na jedno zdarzenie – ze składka 1 zł;
Likwidacja szkód
Na podstawie druków szkody, które pobiera się w sekretariacie Gimnazjum
oraz dołączonej dokumentacji leczenia, całość dokumentacji składa się w sekretariacie
Gimnazjum, skąd pobiera ją agent ubezpieczeniowy i dostarcza lekarzowi orzecznikowi;
wypłata świadczeń odbywa się w trybie uproszczonym, na podstawie dokumentacji
medycznej, bez badania osoby objętej ochroną ubezpieczeniową; od decyzji lekarza
orzecznika przysługuje odwołanie.

