Grupowe ubezpieczenie NNW
Bezpieczny.pl dla szkół 2018/2019

Zawsze
gotowi
na nowy dzień

Rok szkolny 2018/2019
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży oraz pracowników placówek
oświatowo-wychowawczych

Podstawowe dane o ubezpieczeniu
ubezpieczający: placówka oświatowo-wychowawcza
lub reprezentant Rady Rodziców (tylko w przypadku
formy imiennej)
12-miesięczny okres ubezpieczenia
forma ubezpieczenia: imienna lub bezimienna (tylko
w przypadku objęcia ochroną wszystkich uczniów
i pracowników placówki oświatowo-wychowawczej)
ochrona 24h przez cały rok na terenie całego świata*
możliwość bezskładkowego przystąpienia do
ubezpieczenia uczniów znajdujących się w trudnej
sytuacji materialnej

Szczegółowe dane o ubezpieczeniu, w tym o przesłankach wyłączających lub ograniczających odpowiedzialność AXA Ubezpieczenia
TUiR S.A. znajdują się w Warunkach Ubezpieczenia Bezpieczny.pl o indeksie NNWS/18/05/01, dostępnych na axa.pl.

Co wyróżnia ofertę AXA?

1 23

6 wariantów ubezpieczenia – wybór
wariantu najlepiej dostosowanego do
potrzeb uczniów i oczekiwań rodziców

możliwość wyboru kilku wariantów
ubezpieczenia w jednej placówce
oświatowo-wychowawczej

warianty z wysokimi sumami
ubezpieczenia

świadczenie za pobyt w szpitalu
w wyniku nieszczęśliwego wypadku
już od pierwszego dnia

w standardzie jednorazowe świadczenie
z tytułu pobytu w szpitalu w celu leczenia
choroby

unikalna możliwość rozszerzenia każdego
z wariantów za opłatą dodatkowej składki o:
• świadczenie na wypadek operacji
medycznej
• świadczenia assistance w przypadku
ukąszenia ubezpieczonego przez
kleszcza

* za wyjątkiem świadczeń assistance oraz kosztów leczenia i rehabilitacji

Zakres ubezpieczenia NNW szkolne
PAKIET NNW SZKOLNE

WARIANT WARIANT WARIANT WARIANT WARIANT
I
II
III
IV
V

ZAKRES UBEZPIECZENIA

WARIANT
VI

WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA

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, w wyniku zawału serca
lub udaru mózgu

12 000 zł

15 000 zł

20 000 zł

25 000 zł

30 000 zł

50 000 zł

Uszczerbek na zdrowiu lub uszkodzenie ciała
w następstwie NW
100% SU
Stawka za 1% SU

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

Pobyt w szpitalu w następstwie NW (maksymalnie
do 180 dni, płatne od pierwszego dnia pobytu)
Pobyt w szpitalu w celu leczenia choroby (jednorazowa
wypłata świadczenia w przypadku pobytu w szpitalu
trwającego minimum 5 dni, maksymalnie 2 świadczenia
rocznie)

20 zł/dzień 30 zł/dzień 30 zł/dzień 30 zł/dzień 50 zł/dzień
SU 3600 zł SU 5400 zł SU 5400 zł SU 5400 zł SU 9000 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

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

32 zł

42 zł

55 zł

64 zł

87 zł

138 zł

Wyczynowe uprawianie sportu*

SKŁADKA ROCZNA
* nie obejmuje pracowników placówek oświatowo-wychowawczych

OPCJA DODATKOWA**

WARIANT I

ZAKRES UBEZPIECZENIA
Operacja medyczna Ubezpieczonego
(658 operacji w ramach Tabeli operacji medycznych)

WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA
1 klasa
2 klasa
3 klasa

1 000 zł
500 zł
200 zł

Świadczenia assistance na wypadek
ukąszenia przez kleszcza:
• wizyta lekarska
• badanie kleszcza
• antybiotykoterapia
Maksymalnie 4 zdarzenia w ciągu roku

SKŁADKA ROCZNA

WARIANT II

1 klasa
2 klasa
3 klasa

2 500 zł
1 250 zł
500 zł

do 500 zł

55 zł

** możliwość rozszerzenia zakresu podstawowego o opcję dodatkową tylko w przypadku zawarcia umowy w formie imiennej

115 zł

Jak zgłosić zdarzenie objęte ochroną
Wejdź na stronę axa.pl/zdarzenie
i wypełnij formularz online.
Zgłoszenie zdarzenia przez axa.pl
umożliwia sprawdzenie statusu
zgłoszenia online

Wydrukuj wniosek ze strony
axa.pl/centrum-klienta, wypełnij
i prześlij na adres
AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.,
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa
z dopiskiem: Szkody – Bezpieczny.pl

Wyślij e-mail na adres:
bezpieczny@axa.pl.
W tytule wiadomości wpisz
„Szkody – Bezpieczny.pl” i podaj
numer polisy.

W przypadku pytań lub wątpliwości zadzwoń pod numer 22 555 00 00 lub 801 200 200 (pon.-pt. 8.00-18.00).
Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.
Ubezpieczycielem jest AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 51.

AXA na świecie

1. miejsce

200 lat

100 mln

wśród marek ubezpieczeniowych
w rankingu Best Global Brands
dziewiąty rok z rzędu

doświadczenia

Klientów na całym świecie

ochrona

5. grupa

3 mln

majątku, życia, zdrowia,
oraz zarządzanie aktywami

ubezpieczeniowa w Polsce
pod względem udziału w rynku

Klientów

AXA w Polsce

Dane za 2017 rok. Źródło: axa.com, KNF „Biuletyn Kwartalny. Rynek ubezpieczeń 4/2017” oraz dane własne na 31.12.2017 r.

AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.
ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa
Polska
+48 22 555 05 03

8940518

axa.pl

