Zakres ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w Wiener dla
Centrum Piłkarstwa Młodzieżowego S.C. Marek Chamielec, Zbigniew Hariasz na rok 2020/2021
Ochrona ubezpieczeniowa działa 24h/dobę 365 dni w roku.
Obowiązujące OWU Pakiet Oświata zatwierdzona uchwałą Zarządu Wiener TU S.A. Vienna Insurance
Group nr 27/30 z dnia 31.03.2020r.
Zgłaszanie szkód:
 Online: https://www.wiener.pl/pl-nnw-szkolne
 W placówce Rydzowski Ubezpieczenia Sp.J., Al. Niepodległości 5, 39-300 Mielec
 Infolinia (22) 469 69 69
ŚWIADCZENIA PODSTAWOWE
Suma ubezpieczenia
Świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu, za 1% uszczerbku na zdrowiu
Dodatkowe świadczenie progresywne wypłacane w przypadku orzeczenia
uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku w
przedziale od 61% do 100%
Świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego zaistniałej w wyniku
nieszczęśliwego wypadku
Dodatkowe świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego zaistniałej w wyniku
NW, który wystąpił na terenie placówki oświatowej
Świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego zaistniałej w wyniku NW, który
nastąpił wskutek aktu terroru
Jednorazowe świadczenie z tytułu pokrycia kosztów pogrzebu Ubezpieczonego
Zwrot udokumentowanych kosztów nabycia środków pomocniczych
Jednorazowy zasiłek z tytułu niezdolności do nauki lub pracy spowodowanej NW,
wypłacany jeżeli okres niezdolności do nauki lub pracy przekroczył 31 dni
Świadczenie edukacyjne z tytułu niezdolności do nauki wypłacane za 7 dni
szkolnych, max. za 35 dni szkolnych
Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę wypłacane ubezpieczonemu, który na
skutek nieszczęśliwego wypadku doznał uszczerbku na zdrowiu powyżej 50%

Jednorazowe świadczenie ryczałtowe z tytułu pogryzienia przez zwierzęta lub
ukąszenia przez owady, wypłacane jeżeli ubezpieczony przebywał w związku z
tym zdarzeniem co najmniej 48 godzin w szpitalu
Jednorazowe świadczenie ryczałtowe z tytułu ugryzienia przez kleszcza,
wypłacane o ile w następstwie tego NW (ugryzienia przez kleszcza) u
Ubezpieczonego zdiagnozowano boreliozę lub odkleszczowe zapalenie opon
mózgowych
ŚWIADCZENIA DODATKOWE
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Koszty leczenia NNW:
- koszty wizyt lekarskich,
- zabiegów ambulatoryjnych i operacji,
- koszty zakupu lekarstw i środków opatrunkowych,
- koszty transportu z miejsca wypadku do szpitala lub ambulatorium,
- koszty badań diagnostycznych,
- koszty operacji plastycznych
- koszty leczenia usprawniającego (w tym koszty rehabilitacji)
- koszty odbudowy stomatologicznej zębów uszkodzonych w wyniku NNW

Świadczenie szpitalne max. 90 dni pobytu w szpitalu:
1) w przypadku hospitalizacji w związku z nieszczęśliwym wypadkiem - od 1. dnia
pobytu w szpitalu;
2) w przypadku hospitalizacji w związku z chorobą - od 2. dnia pobytu w szpitalu;
3) w przypadku kolejnych hospitalizacji w związku z tym samym zdarzeniem
(nieszczęśliwym wypadkiem albo chorobą)– od 1-go dnia pobytu w szpitalu.
Jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania lub operacji
chirurgicznej Ubezpieczonego:
a) choroba nowotworowa złośliwa;
b) niewydolność nerek;
c) porażenie kończyn;
d) przeszczep organu;
e) utrata wzroku;
f) utrata słuchu;
g) cukrzyca typu 1;
h) przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B lub C;
i) borelioza lub odkleszczowe zapalenie opon mózgowych;
Świadczenie z tytułu operacji chirurgicznej przy co najmniej 2-dniowym pobycie
w szpitalu
Świadczenie z tytułu operacji chirurgicznej polegającej na wycięciu migdałków –
od 1-go dnia pobytu w szpitalu
Zadośćuczynienie za ból doznany wskutek NW, pod warunkiem przynajmniej 24godzinnego pobytu w szpitalu

Opiekun Państwa polisy – Ewa Wesołowska-Rabiniak
nr tel. 533 349 444, grupowe@rydzowski.pl
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