UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW
EDU PLUS
DLA STUDENTÓW ORAZ DOKTORANTÓW
SZKOŁY GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE
W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013

Przedmiot ubezpieczenia:

następstwa nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się Ubezpieczonemu w
trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej, oraz choroba, która wystąpiła lub
została zdiagnozowana w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej.
Zakres ubezpieczenia obejmuje również:
• Następstwa zawału serca Ubezpieczonego,
• Następstwa udaru mózgu Ubezpieczonego,

Suma ubezpieczenia:
Wariant I - 11.000 zł
Wariant II - 19.500 zł
ZAKRES UBEZPIECZENIA OBEJMUJE WYŁĄCZNIE NIśEJ WYMIENIONE ŚWIADCZENIA Z OPCJI
PODSTAWOWEJ I OPCJI OCHRONA WRAZ Z WYBRANYMI ŚWIADCZENIAMI DODATKOWYMI ORAZ
ŚWIADCZENIA ASSISTANCE:

ŚWIADCZENIE

WYSOKOŚĆ

1.

z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku

1.1

100% uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku

100% sumy ubezpieczenia

1.2

100% uszczerbek na zdrowiu w wyniku zawału serca / udaru mózgu

50% sumy ubezpieczenia

1.3

1% uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku

1% sumy ubezpieczenia

1.4

1% uszczerbku na zdrowiu w wyniku zawału serca / udaru mózgu

zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych, będących przedmiotami ortopedycznymi i
środków pomocniczych, wymienionych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia
17.12.2004r.(Dz.U. nr276, poz.2739 z dn. 17.12.2004r. z późn. Zm.) w tym równieŜ:
1.5






Stabilizatory kończyny górnej i dolnej
Tutory kończyny górnej i dolnej
Szyny ortopedyczne
Temblak kończyny górnej

1.6

zwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych

2.

z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku padaczki

0,5% sumy ubezpieczenia
do 100% sumy ubezpieczenia, nie
więcej jednak niŜ wynoszą
rzeczywiste, udowodnione koszty.
Świadczenie wypłacane na
podstawie zalecenia lekarza w
dokumentacji medycznej i po
przedłoŜeniu oryginału rachunku
lub faktury zakupu.
do 100% sumy ubezpieczenia, nie
więcej jednak niŜ wynoszą
rzeczywiste, udowodnione koszty
jednorazowo - 1% sumy
ubezpieczenia
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3.

śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (w tym równieŜ zawał serca i
udar mózgu)

100% sumy ubezpieczenia

4.

zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy

jednorazowo - 10% sumy
ubezpieczenia

5.

śmierć rodzica Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku

jednorazowo - 10% sumy
ubezpieczenia

6.

Świadczenie z tytułu pogryzienia/pokąsania przez zwierzęta, ukąszenia przez owady, gdy
Ubezpieczony przebywał w szpitalu minimum 2 dni

7.

zdiagnozowanie u Ubezpieczonego boreliozy lub kleszczowego zapalenia mózgu

8.

Trwałe inwalidztwo częściowe

9.

10.

11.

12.

13.

jednorazowo – 2% sumy
ubezpieczenia
jednorazowo – 10% sumy
ubezpieczenia
do 100% sumy ubezpieczenia –
zgodnie z Tabelą nr 1 OWU EDU
PLUS

Całkowite inwalidztwo – uszkodzenia ciała powstałe w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
powodujące niezdolność Ubezpieczonego do samodzielnej egzystencji i do zaspokajania
podstawowych potrzeb Ŝyciowych takich jak: samoobsługa, samodzielne poruszanie się,
komunikowanie się z otoczeniem, powodujące konieczność zapewnienia stałej opieki lub pomocy,
która trwać będzie przez okres co najmniej sześciu kolejnych miesięcy i pod koniec tego okresu
pozostanie całkowita i trwała. Ubezpieczony musi być uznany za całkowicie niezdolnego do pracy
oraz samodzielnej egzystencji przez lekarza orzecznika ZUS – jeŜeli ukończył 16 lat lub za
niepełnosprawnego w stopniu znacznym przez powiatowy lub wojewódzki zespół do spraw
orzekania o niepełnosprawności – jeŜeli nie ukończył 16 lat;
Zasiłek dzienny za kaŜdy dzień pełnej niezdolności Ubezpieczonego do nauki lub pracy
powstałej w wyniku nieszczęśliwego wypadku
•
Świadczenie wypłacane po przedłoŜeniu zaświadczenia lekarskiego – studenci
•
Świadczenie wypłacane po przedłoŜeniu zaświadczenia lekarskiego i
potwierdzenia nieobecności Ubezpieczonego w pracy przez zakład pracy –
doktoranci SGGW.
zwrot kosztów leczenia poniesionych na terenie całego świata – do wysokości 30% sumy
ubezpieczenia określonej w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia (polisie),
nie więcej jednak niŜ wynoszą rzeczywiste, udokumentowane koszty. Na potrzeby niniejszej umowy
za koszty leczenia uwaŜa się niezbędne z medycznego punktu widzenia i udokumentowane koszty
opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, pobytów w szpitalu, operacji i zabiegów, koszty poniesione na
badania ambulatoryjne, a takŜe koszty zakupu lekarstw i niezbędnych środków opatrunkowych
przepisanych przez lekarza, oraz zwrot kosztów rehabilitacji. W/w zwrot kosztów leczenia
przysługuje pod warunkiem, iŜ:
a)

nieszczęśliwy wypadek wydarzył się w okresie ochrony ubezpieczeniowej,

b)

koszty leczenia zostały poniesione w ciągu jednego roku od daty nieszczęśliwego
wypadku;

Zwrot kosztów leczenia stomatologicznego w wyniku nieszczęśliwego wypadku poniesionych
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

Pobyt w szpitalu w wyniku NW, który wydarzył się w okresie ochrony ubezpieczeniowej

14.

Świadczenie z tytułu uciąŜliwości leczenia (lekarz zaufania określił brak uszczerbku na zdrowiu,
ale przebieg leczenia spowodował pełną niezdolność do nauki przez okres nie krótszy niŜ 14 dni)

15.

Assistance EDU PLUS

100% sumy ubezpieczenia

0,10% sumy ubezpieczenia począwszy
od 1 dnia po zaistnieniu NW, nie dłuŜej
jednak niŜ za okres 90 dni

do 30% sumy ubezpieczenia, nie
więcej jednak niŜ wynoszą
rzeczywiste, udowodnione koszty

do 10 % sumy ubezpieczenia, nie
więcej jednak niŜ wynoszą
rzeczywiste, udowodnione koszty
świadczenie przysługuje od
pierwszego dnia pobytu w szpitalu, za
kaŜdy następny dzień w wysokości
0,35% sumy ubezpieczenia, nie dłuŜej
jednak niŜ 180 dni
jednorazowo 2% sumy ubezpieczenia
suma ubezpieczenia 5 000 zł

Składka roczna od osoby:
•
Wariant I- 25 zł
•
wariant II- 45 zł

InterRisk S.A. Vienna Insurance Group udziela również ochrony osobom ubezpieczonym w czasie ich
zajęć sportowych ( treningi, zawody), zarówno na uczelni jak i w pozauczelnianych sekcjach ( klubach)
sportowych.
WARIANT I - Składka 31,25 zł;
WARIANT II - Składka 56,25 zł;
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ASSISTANCE EDU PLUS
Infolinia medyczna (0 22) 570 47 74
ZAKRES ŚWIADCZEŃ ASSISTANCE
wizyta lekarza Centrum Assistance
organizacja wizyty u lekarza specjalisty
wizyta pielęgniarki
dostawa leków
Pomoc medyczna
opieka domowa po hospitalizacji
transport medyczny
infolinia medyczna (0 22) 570 47 74 – moŜliwość rozmowy z lekarzem Centrum Assistance oraz
dodatkowo:
-

informacje medyczne o danym schorzeniu, zastosowanym leczeniu, nowoczesnych
metodach leczenia w ramach obowiązujących w Polsce przepisów,

-

informacje o badaniach kontrolnych dla grup wiekowych o podwyŜszonym ryzyku
zachorowań,

-

informacje o działaniu leków (stosowanie, odpowiedniki, skutki uboczne, interakcje z innymi
lekami, moŜliwości przyjmowania w czasie ciąŜy i laktacji) w ramach obowiązujących
w Polsce przepisów

Indywidualne
korepetycje

jeŜeli Ubezpieczony uczeń lub student uległ nieszczęśliwemu wypadkowi, który jest objęty
ochroną ubezpieczeniową, w wyniku którego nie mógł uczęszczać na zajęcia lekcyjne przez
nieprzerwanie okres co najmniej 7 dni, udokumentowane zaświadczeniem lekarskim,
Ubezpieczyciel za pośrednictwem Centrum Assistance zorganizuje i pokryje koszt indywidualnych
korepetycji z wybranych przez Ubezpieczonego ucznia lub studenta przedmiotów wchodzących
w zakres programowy realizowany w szkole lub uczelni maksymalnie do 10 godzin lekcyjnych
w odniesieniu do jednego nieszczęśliwego wypadku

Pomoc
rehabilitacyjna

jeŜeli Ubezpieczony naleŜący do personelu placówki oświatowej, za wyjątkiem uczniów
i studentów, uległ nieszczęśliwemu wypadkowi, który jest objęty ochroną ubezpieczeniową,
w wyniku którego czasowo utracił zdolność do wykonywania pracy trwająca nieprzerwanie co
najmniej 7 dni, udokumentowana zwolnieniem lekarskim L4, Ubezpieczyciel za pośrednictwem
Centrum Assistance na zlecenie lekarza prowadzącego leczenie zorganizuje i pokryje koszt pracy
rehabilitanta w miejscu pobytu Ubezpieczonego maksymalnie do 8 godzin rehabilitacji
w odniesieniu do jednego nieszczęśliwego wypadku

Podstawa zawarcia umowy ubezpieczenia:
OWU EDU PLUS zatwierdzone uchwałą nr 36/2011 Zarządu Ubezpieczyciela z dnia 26.04.2011r.
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