WANKO RF POLSKA SP. Z O.O.
05-300 Mińsk Mazowiecki, Kościuszki 28
tel./fax: 25 758 7599, tel.kom.: 604 605 021
mail: wanko@wanko.pl
www.wanko.pl

infolinia o polisie: 602 445 945
Wyciąg z polisy na rok szkolny 2020/2021:

UBEZPIECZENIA DLA DZIECI (małych i dużych)

W ZAKRESIE:
COVID-19
SPORTY WALKI
OPERACJE PLASTYCZNE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI, SULEJÓWEK

Świadczenia zgonu

Wykaz wybranych świadczeń z tytułu następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NW)

Zgon Ubezpieczonego w wyniku NW komunikacyjnego na terenie Placówki Oświatowej

32 500 zł

Zgon Ubezpieczonego w wyniku NW na terenie Placówki Oświatowej

26 000 zł

Zgon Ubezpieczonego w wyniku NW komunikacyjnego

19 500 zł

Zgon Ubezpieczonego w wyniku NW

13 000 zł

Zgon Ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu

13 000 zł

Zgon Ubezpieczonego w wyniku aktu terroru

6 500 zł

Zgon Ubezpieczonego w wyniku choroby nowotworowej złośliwej

6 500 zł

Włączone samobójstwo osób do 18 roku życia

Świadczenia urazów

TAK

Koszty pogrzebu Ubezpieczonego

2 000 zł

Zgon jednego lub obojga Rodziców lub Opiekunów Prawnych w skutek NW

4 000 zł

Uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW, (m.in. skręcenia, naderwania, rozcięcia, złamania, odmrożenia,
poparzenia, usiłowanie popełnienia samobójstwa, okaleczenia, omdlenia, uszkodzenia narządów,
padaczka, udar mózgu, zawał serca, akty terroru, inne NW, itd.) maksymalnie do 100% uszczerbku

13 000 zł

za każdy 1% uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW

130 zł

za każdy 1% uszczerbek na zdrowiu w wyniku zawału serca lub udaru mózgu

130 zł

brak uszczerbku z pobytem w szpitalu np. na obserwacji

260 zł

padaczka

6 500 zł

zabużenia psychiczne

9 100 zł

zawał serca bez żadnyh następstw

2 600 zł

udar mózgu bez żadnych następstw

650 zł

wstrząśnienie mózgu do kwoty

390 zł

stłuczenie mózgu
bóle głowy utrzymujące się ponad 6 miesięcy
znaczne ograniczenie sprawności
Podniesienie wypłaty za uszerbek o 5%, jeśli uszczerbek ponad 50%
Dodatkowy ryczałt jeśli uszczerbek na zdrowiu ponad 60%

Świadczenia powrotu do zdrowia

Wysokość świadczeń

1 300 zł
650 zł
13 000 zł
TAK
2 600 zł

Pogryzienia lub ukąszenia (również owady) z hospitalizacją

200 zł

Ukąszenie przez kleszcza z następstwem choroby bez hospitalizcji
Zwrot kosztów nabycia środków pomocniczych, m. in.: gipsów miękkich, protez, ortez, aparatów
ortopedycznych, wózków inwalidzkich, okularów, aparatów słuchowych, itp.
Zwrot kosztów leczenia, m. in.: wizyt lekarskich, badań diagnostycznych, lekarstw i środków
opatrunkowych, itp.
włączony zwrot kosztów odbudowy stomatologicznej, limit na jeden ząb 500 zł

200 zł

Zwrot kosztów rehabilitacji

2 600 zł
3 900 zł
3 900 zł
3 900 zł

Korepetycje płatne od 15 dnia zwolnienia lekarskiego

500 zł

Niezdolność do nauki powyżej 31 dni

260 zł

Poważne zachorowania lub operacje chirurgiczne niezależnie od przyczyny

1 000 zł

Operacje plastyczne

3 900 zł

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu za każdy dzień, w wyniku NW od 1 dnia, maksymalnie 90 dni

80 zł

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu za każdy dzień, w wyniku choroby od 3 dnia, maksymalnie 90 dni

80 zł

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu za każdy dzień, w wyniku COVID19 itp. od 3 dnia, maksymalnie 90 dni

80 zł

Rozszerzenia

Rozszerzenie o uprawianie sportu, zgrupowania i zawody sportowe w ramach działalności SKS/UKS,
klas i szkół o profilu sportowym oraz pozaszkolnych sekcji i klubów sportowych.

TAK

Rozszerzenie o sporty walki: judo, karate, taekwondo, zapasy, aikido, tai chi, jujitsu, kung fu, capoeira,
kendo, iaido, kyudo, signum polonicum oraz rekonstrukcje walk i bitew historycznych.

TAK

50% zniżki za ubezpieczenie drugiego i kolejnego Dziecka z Rodziny Wielodzietnej (min. 2 dzieci)
w ramach tej samej polisy.
Niniejszy dokument ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Z wyrazami szacunku
Piotr Wańko
tel.: 602 445 945
mail: wanko@wanko.pl

