Korzystne ubezpieczenia

STUDENCIE
UBEZPIECZ SIĘ!
Ubezpieczenie NNW studentów
Uniwerystetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
na rok akademicki 2017/2018

Musisz dojeżdżać na uczelnię
oraz przemieszczać się w trakcie
zajęć pomiędzy wydziałami?
Planujesz wypad za miasto?
A może często wracasz do domu
na weekend? Chcesz zacząć biegać,
czy jeździć na rowerze?
W każdej z tych sytuacji
może zdarzyć się coś
niespodziewanego, dlatego…

STUDENCIE – ubezpiecz się!

Oferta ubezpieczenia została przygotowana
przez InterRisk S.A. Vienna Insurance Group!
Okres ubezpieczenia: od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r.
Suma ubezpieczenia na osobę: 25 000 złotych
Zakres terytorialny: cały świat
Koszt: 40 złotych na cały rok akademicki
W celu przystąpienia do ubezpieczenia zgłoś się do Dziekanatu
swojego wydziału.Ubezpieczenie NNW dla studenta obejmuje
m.in. świadczenia z tytułu oparzeń, odmrożeń, złamań, zwrot
kosztów nabycia sprzętu medycznego, ortopedycznego czy
zwrot kosztów leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku.
Szczegółowe informacje znajdziesz w poniższej tabeli lub w OWU
(dostępne w Dziekanacie).

RODZAJE ŚWIADCZEŃ PODSTAWOWYCH

WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA

Z tytułu śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku albo zdarzenia
objętego umową, w tym śmierć w następstwie wypadku komunikacyjnego

25 000 zł

Z tytułu trwałego uszkodzenia ciała

do 25 000 zł

Z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego zawałem
serca lub krwotokiem śródczaszkowym

do 25 000 zł

Z tytułu złamań kości

do 5 000 zł

Z tytułu innych następstw

do 1 250 zł

1% trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku

1% sumy ubezpieczenia

Uszczerbek na zdrowiu w wyniku padaczki

1% sumy ubezpieczenia

Z tytułu oparzeń i odmrożeń

do 5 000 zł

Z tytułu wstrząśnień lub podejrzenia wstrząśnienia mózgu

do 1 250 zł z tytułu hospitalizacji

Zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków
pomocniczych oraz kosztów odbudowy stomatologicznej zębów stałych

do 7 500 zł

Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych

do 7 500 zł

Zwrot kosztów leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku

do 5 000 zł

Zwrot kosztów leczenia stomatologicznego w wyniku nieszczęśliwego wypadku

do 2 500 zł

Pobyt w szpitalu (w kraju i za granicą) w wyniku nieszczęśliwego
wypadku (dieta szpitalna)

0,2% sumy ubezpieczenia za dzień pobytu w szpitalu
(od drugiej doby, nie więcej niż za okres 90 dni) (tj. 50 zł/dzień)

Pobyt w szpitalu (w kraju i za granicą) w wyniku choroby
(dieta szpitalna)

0,2% sumy ubezpieczenia za dzień pobytu w szpitalu
(od drugiej doby, nie więcej niż za okres 90 dni) (tj. 50 zł/dzień)

Ryczałt za okres czasowej całkowitej niezdolności do nauki i pracy

1,5% sumy ubezpieczenia na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu, płatny za okres
nieprzerwanego leczenia trwającego dłużej niż 14 dni do 30 dni od daty wypadku oraz
2% sumy ubezpieczenia na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu płatny za każdy
następny pełny 30-dniowy okres niezdolności do nauki lub pracy.

Świadczenia assistance
Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności zawarte są w ogólnych warunkach ubezpieczenia EDU Plus zatwierdzonych uchwałą nr 01/24/04/2017 Zarządu Ubezpieczyciela z dnia 24.04.2017
dostępnych na stronie interrisk.pl.

