UBEZPIECZENIE NNW
DZIECI I MŁODZIEŻY
SZEROKI ZAKRES OCHRONY, NISKA SKŁADKA
Ochrona dziecka od urodzenia do 25 roku życia.
Działa na całym świecie,
24 godziny na dobę przez 365 dni w roku.
Chroni dzieci i młodzież uprawiające sport w szkole
i poza szkołą.
Brak zbędnych opcji, które podrażają ofertę.

Składka płatna miesięcznie.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następstwa
nieszczęśliwych wypadków i chorób.
20 lat doświadczenia w ubezpieczeniach NNW.

BEZTROSKI CZAS ZABAWY I NAUKI BEZ NIESPODZIANEK

PRZYSTĄPIENIE DO UBEZPIECZENIA
Do ubezpieczenia może być zgłoszone dziecko od urodzenia do 18 roku życia, a w przypadku dalszego kształcenia dziecko do 25 roku życia.
Warunkiem zgłoszenia dziecka do ubezpieczenia jest wypełnienie i złożenie formularza (załącznik do
ulotki informacyjnej) w Dziale Kadr. Formularz dostępny jest również na stronie www.nnw.majkowski.pl
Zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków jest możliwe
w każdym miesiącu kalendarzowym.

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ubezpieczenia
1. Program obsługiwany jest przez InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group, jednego z wiodących zakładów ubezpieczeń dzieci i młodzieży w zakresie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków
w placówkach oświatowych i uczelniach wyższych na terenie Polski.
2. Do propozycji mają zastosowanie ogólne warunki ubezpieczenia EDU PLUS zatwierdzone uchwałą nr
01/03/03/2020 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 03.03.2020 r., dostępne na stronie: www.interrisk.pl.
3. Ubezpieczenie ma charakter grupowy, w ramach umowy ubezpieczenia ubezpieczającym jest pracodawca, a ubezpieczonymi są dzieci pracowników.
4. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków oraz chorób.
5. Ubezpieczenie działa przez 24 godziny na dobę i chroni dzieci zarówno w placówce oświatowej jak i w czasie
wolnym na terenie RP oraz poza granicami kraju, poza kosztami leczenia, zdarzeniami assistance i pobytu w szpitalu.
6. Składka z tytułu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej płatna jest w cyklu miesięcznym, potrącana z wynagrodzenia i jest należna w pełnej wysokości za każde ubezpieczone dziecko.
7. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który została
opłacona pierwsza składka.
8. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wyczynowe uprawianie sportu, za wyjątkiem sportów, które w OWU
określone są jako sporty wysokiego ryzyka (§2 pkt 70).
9. W przypadku ustania zatrudnienia pracownika, rozpoczęcia urlopu bezpłatnego przez pracownika lub
utraty uprawnień przez pracownika, pracownik ma prawo do kontynuacji ochrony ubezpieczeniowej
dziecka pod warunkiem zapłaty łącznej składki do końca trwania umowy ubezpieczenia następstw
nieszczęśliwych wypadków.

ZAKRES UBEZPIECZENIA I WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ

ZACHOROWANIA

USZCZERBEK NA ZDROWIU W NASTĘPSTWIE NW

RYZYKO ZGONU

wariant 1

Zakres ubezpieczenia - Opcja Podstawowa oraz Opcje Dodatkowe

skumulowane wysokości
świadczeń w złotych

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW w placówce oświatowej

40 000

70 000

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW komunikacyjnego

40 000

70 000

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW (w tym również zawał serca i udar mózgu)

20 000

35 000

Śmierć Rodzica lub opiekuna prawnego Ubezpieczonego w wyniku NW

2 000

3 500

Uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku NW, zawału serca lub udaru mózgu
– za każdy 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu

200

350

Uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku ataku padaczki (jednorazowe świadczenie)

200

350

Wstrząśnienie mózgu u Ubezpieczonego w wyniku NW ( jednorazowe świadczenie)

200

350

200 / 400

350 / 700

6 000

10 500

Pogryzienie przez psa, pokąsania, ukąszenia - jednorazowe świadczenie 1% SU / 2% SU
pod warunkiem co najmniej 2 dniowego pobytu w szpitalu (świadczenie dodatkowe)
Koszty nabycia niezbędnych wyrobów medycznych udokumentowanych kopią
zlecenia lekarskiego
Koszt zakupu lub naprawy okularów korekcyjnych lub aparatu słuchowego uszkodzonych
w wyniku NW na terenie placówki oświatowej
Koszt przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych na podstawie
wydanej decyzji ZUS

SZPITAL I KOSZTY LECZENIA

do 200
6 000

10 500

Oparzenia w wyniku NW i odmrożenia u Ubezpieczonego

IV stopnia - 1 000 PLN,
III stopnia - 600 PLN,
II stopnia - 200 PLN

Zatrucie pokarmowe lub nagłe zatrucie gazami, bądź porażenie prądem lub piorunem
pod warunkiem co najmniej 3 dniowego pobytu w szpitalu

1 000

1 750

Poważne zachorowanie Ubezpieczonego (katalog 18 chorób):
1) nowotwór złośliwy, 2) paraliż, 3) niewydolność nerek, 4) transplantacja głównych organów,
5) poliomyelitis, 6) utrata mowy, 7) utrata słuchu, 8) utrata wzroku, 9) anemia aplastyczna,
10) stwardnienie rozsiane, 11) cukrzyca typu I, 12) niewydolność serca, 13) choroba
autoimmunologiczna, 14) sepsa, 15) zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych,
16) borelioza, 17) pneumokokowe zapalenie płuc, 18) meningokowe zapalenie opon mózgowych

3 000

Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego wady wrodzonej serca

1 000

Rozpoznanie u Ubezpieczonego chorób odzwierzęcych (bąblownicy, toksoplazmozy,
wścieklizny) - jednorazowe świadczenie

ASSISTANCE

wariant 2

Dzienne świadczenie szpitalne Ubezpieczonego

1 000

1 750

płatne od 1 dnia

Pobyt w wyniku NW lub choroby od 1 do 10 dnia

105

Pobyt w wyniku NW lub choroby od 11 do 60 dnia

70

Zwrot udokumentowanych kosztów leczenia w wyniku NW

3 000

Zwrot kosztów rehabilitacji zleconej przez lekarza prowadzącego leczenie

3 000

Zwrot kosztu zakupu leków po minimum 3 dniowym pobycie w szpitalu w związku
z NW zlecone przez lekarza i zapisane w karcie informacyjnej leczenia szpitalnego

do 100

Assistance (pomoc medyczna, indywidualne korepetycje, pomoc rehabilitacyjna,
pomoc informatyczna)

do 5 000

Telemedycyna (12 e-konsultacji)

do 5 000

SKŁADKA MIESIĘCZNA ZA KAŻDE DZIECKO

6 PLN

9 PLN

SPOSOBY ZGŁASZANIA ZDARZEŃ
zgłoszenie zdarzenia ONLINE

wypełnienie elektronicznego
formularza na stronie
www.interrisk.pl w zakładce
ZGŁOSZENIE SZKODY
wystąpienie
zdarzenia objętego
ubezpieczeniem

zgłoszenie zdarzenia
telefonicznie

pod numer telefonu 22 212 20 12

wypłata
należnego
świadczenia

INFORMACJE O ZAKRESIE I WARUNKACH UBEZPIECZENIA

Majkowski Brokers Sp. zo.o.
Os. 800-lecia Starogardu 14/5
83-200 Starogard Gdański

www.nnw.majkowski.pl

Osoby kontaktowe:
Dorota Majkowska
tel. kom. 697 333 962
d.majkowska@majkowski.pl

Lucyna Jakubus
tel. kom. 607 607 674
l.jakubus@majkowski.pl

Niniejsza ulotka nie stanowi podstawy do określania zobowiązań z tytułu Umowy Ubezpieczenia. Zadaniem ulotki jest przedstawienie
warunków ubezpieczenia w sposób przystępny i skrótowy, w związku z czym niezbędne jest stosowanie uogólnień i podawanie tylko
najbardziej istotnych informacji. Pełen tekst Umowy Ubezpieczenia wraz z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia EDU PLUS dostępny
jest u Pracodawcy. Ogólne Warunki Ubezpieczenia EDU PLUS dostępne są również na stronie www.interrisk.pl

