Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej rok szkolny 2012/13 w
Gimnazjum Nr 2 we Wrześni w Generali T.U.S.A.
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Suma ubezpieczenia
7 000
7 000
3 500
1 750
1 400
1 400
21/dzień
21/dzień
140
1120
1120
525
1 750
105
105

Trwałe Inwalidztwo
Śmierć w NNW
Śmierć na terenie placówki w NNW
Złamania
Poparzenia
Odmrożenia
Dzienne świadczenia szpitalne
Zatrucia pokarmowe
Niezdolność do nauki/pracy
Urazy narządów ruchu
Urazy narządów wewnętrznych
Wstrząśnienie mózgu
Zawał serca lub udar mózgu
Rany cięte, szarpane
Ukąszenie przez owada

16 Wypożyczenie lub zakup wózka inwalidzkiego

Składka za ubezpieczenie

5 000

33,00 zł

1. Likwidacja szkód odbywa się po złożeniu do ubezpieczyciela:
wypełnionego druku zgłoszenia szkody oraz dostarczeniu pełnej dokumentacji leczenia opisującej okoliczności wypadku, zawierającego dokładny opis poniesionych obrażeń, rodzaj
udzielonej pomocy medycznej, zastosowanego leczenia i ewentualnie zaleconej rehabilitacji,
2. Świadczenia likwidowane są bez udziału komisji lekarskiej :

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej rok szkolny 2012/13 w
Gimnazjum Nr 2 we Wrześni w Generali T.U.S.A.
wypłata świadczenia następuje za zaistniałe zdarzenia określone w ogólnych warunkach ubezpieczenia - roszczenia można składać nie czekając do zakończenia procesu leczenia
powypadkowego ( z wyłączeniem sytuacji, w których wartość wypłacanego świadczenia zależy np. od liczby dni pobytu w szpitalu),
3. Zgłaszanie szkód:
a) telefonicznie po numerami: 22 543 05 43 lub 801 343 343.
b) listownie wysyłać dokumenty na adres :
Generali T.U. S.A. ul. Postępu 15B , 02-676 Warszawa.
c) pocztą e-mail : szkody.nnw@generali.pl,
d) internetowo na stronie: www.generali.pl,

Ogólne warunki ubezpieczenia znajdują się do wglądu w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej szkoły.
Druki zgłoszenia szkód NNW można pobrać ze strony internetowej : www.generali.pl, są również na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie szkoły.
Zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczeń osoby uprawiające sport wyczynowy w pozaszkolnych klubach sportowych powinny zawrzeć dodatkowe ubezpieczenie obejmujące to
ryzyko.
Osoby zainteresowane wyższą sumą ubezpieczenia mogą się ubezpieczyć indywidualnie u przedstawiciela Generali T.U.S.A. pod numerem tel. 534 025 646

