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Śmierć ubezpieczonego ucznia na terenie
placówki oświatowei w wvniku Nw

ż**"*** eł 2§O"§00 zł 2$*.*SS zł źSO"fi&* zł ?Ął! ń^ń -lńuu.UUM il

Śmierć ubezpieczonego na terenie
placóWki ośWiatowei W Wyniku NW

44,**§ at 6S.000 zł 7&"88§ zł l0fi,S$# xł L&ź"*§# z*

§nlerć w rłryn|ku wypadku komunlkacyJneto
oPCJA D1 zł**8 SS.OCIfi rł 7&.*## zł 3ł34,UL}$ ec Łź;&.vv\ź Ł,

Śmlerć Uberplecronego W Wyniku NW
(W tym również zawalu serca i udaru móżgu) 22.{}S§ eł *$.*S* xł §*-t§§ zt ?L.*ffi* zł

10096 uszczerbku na zdrowiu W Wyniku NW ?.2.&**xł 3§.O§S zł 38"00CI xł §4-*#a zł 7L.§*8 xł

Poniźej 10096 uszczerbku na zdrowiu W Wyniku NW
(za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu - 1% SU)

żż* zż &8* zl §&ł xl lżłzl

Koszty nabycla wyrobów medycrnych ryaawanptr
na żle€ni. ornz kośutyr.kupu lub haphĘ okulórów lub ap6r.tu
słuchowe8o Ustlodżonych w Ęniku NW na t..ćnic placówtl oświatow.l

d* 6.500 ał do 9"S*& zt dc l^1,40S at d* 16,ż8$ zl do 21,3*8 zł

Koszty przekwaliflkowanla zawodowego osób
niepełnosprawnych W Wyniku NW dó b.buu Zl tlo $,00& e| t*o tt,4§S zł dc 16,?** xł do żl"S** zł

Po8ryzienlą poką§anie, Uką§zenie
22* zł lub Ą4a zł 3*0 zł lub 60S rł 3SS tł luh 7S$ zł §ĄilzŁ tul, ż,t)Et) żł 71$ lł l§b t.4ż$ i}

Rozpoznanle u Ubezpleczoneto sepsy ł,.6SS tł 7.6§S:ł 1S.§S0 lł L&.2{3* zł

§nierć rodrlca lub oplekuna prawneto
Ubezpleczonego
W następstwie NNW

ź.3SS rł 3"S§0 zł §"8ł§ zl §.&§{Jzł.

Uszczerbek na zdrowiu w Wynlku ataku padaczkl 2ż8 łł 3§S zł 3§t} łł 5{&U l,

Wstrząśnienla mózgu w następstwie NW 22fr z1 3§S rł SS* ał 54fizż 7ż* zl

zatrucle pokarmowe lUb nagłe zatrucie gazami,

bądź porażenie prądem lub piorunem l":l"§§ rł 1.§S$ al 1.§SS zł 3,?SS eł ż.84łzl

Rorpotnanle u Uberpleczoneto cholób odzwienęcych
(bąbIowica, toksoplazmoza, wścieklizna) I".tO§ zż 1,5$$ rł 1"$§$ eł ż,70*zł ż.84* z|

PobYt w szpitalu W wyniku nieszczęśliwego Wypadku
(świadeenie płatne od 1-9o dnia pod warunkiem pobytu w
szpitalu minimum 2 dni) oPc]A D4
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Pobyt w szpitalu W Wyniku choroby
(śWiadąenie płatne od 2-9o dnia pod Warunkigm pobytu w
§zpitalu minimum 3 dni) oPcJA D5
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RoDZAJ §WlADczENlA

Wysokość świadczeń

*AR'ANTA *AR'ANT B *o*,o*rC
sumaubeżpieczenia sumąubeżpieczenia sumaubezpiecżenia

22.0OO zł 30.000 zl 38.000 zł

*o*,o*. D
suma ubeżpiecZenia

54.000 zł

*o*,o", E
suma ubezpieczenia

71.000 zł

sKŁADKA RoczNA zA osoBĘ (szkoły) 30 zł 40 zł 50 zł 7a zł 90 zł
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MAŁOpO§KA AG§Nfi A u§[Zpl§CZ§ŃOfertę pnygotowal:

ArturŁotocki

Artur@Lotaccy.pl

608 5§4§13
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