Zakres ochrony ubezpieczeniowej NNW
studentów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w roku akademickim 2014/15

(ubezpieczenie obowiązuje od 1.10.2014 lub od dnia zaksięgowania wpłaty składki do 30.09.2015r)

Wysokość świadczenia

Rodzaj świadczenia

suma ubezpieczenia 34.000 zł
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW (w tym również zawał serca i udar mózgu)

34.000 zł

Zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych, będących przedmiotami
ortopedycznymi i środków pomocniczych
Zwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych

do 10.200 zł
do 10.200 zł

Z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku padaczki – jednorazowe świadczenie

340 zł

Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy
– jednorazowe świadczenie
Śmierć rodzica Ubezpieczonego w NNW – jednorazowo
Pogryzienie przez psa – jednorazowe świadczenie
Z tytułu trwałego inwalidztwa częściowego
Z tytułu złamań kości, zwichnięć lub skręceń stawów

3.400 zł
3.400 zł
340 zł
w zależności od rodzaju
(wg Tabeli nr 4 w OWU)

– 24 ŚWIADCZENIA

w zależności od rodzaju
(wg Tabeli nr 5 w OWU)

– 30 ŚWIADCZEŃ

Z tytułu nagłego zatrucia gazami, substancjami i produktami chemicznymi, bądź z tytułu
porażenia prądem lub piorunem

1700 zł

Z tytułu uszkodzeń ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku, które wymagały
interwencji lekarskiej w placówce medycznej oraz leczenia i co najmniej jednej wizyty
kontrolnej

510 zł
Suma
ubezpieczenia

Wysokość świadczenia

Pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku (świadczenie od trzeciego dnia
pobytu w szpitalu)

3.000 zł

30 zł / za każdy dzień

Zwrot kosztów leczenia poniesionych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

10.000 zł

Do 1.000 zł.

Oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku

9.000 zł

II stopień- 900 zł.
III stopień- 2.700 zł.
IV stopień -4.500 zł.

Świadczenia dodatkowe

Odpowiedzialność cywilna
z tytułu szkód w mieniu lub na osobie, wyrządzonych osobom trzecim, pozostających w
związku z wykonywaniem czynności, związanych z nauką na Uczelni oraz odbywaniem
praktyk w ramach planu nauczania, przyjętego przez Uczelnię, a także w związku z
czynnościami życia prywatnego.
dla każdej szkody rzeczowej powstałej w związku z wykonywaniem czynności,
związanych z nauką na Uczelni lub odbywaniem praktyk w ramach planu nauczania,
przyjętego przez Uczelnię
dla każdej szkody rzeczowej powstałej w związku z pozostałymi czynnościami życia
prywatnego.

5.000 zł

Franszyza redukcyjna 50 zł
Franszyza redukcyjna 200 zł

