OPCJA PODSTAWOWA

- 10 różnych świadczeń w ramach pakietu głównego

oraz 10 świadczeń w opcjach dodatkowych, uszczerbek ustalany na podstawie Tabeli
Norm Uszczerbku na Zdrowiu InterRisk

EDU PLUS

EDU PLUS Przykład INDYWIDUALNEJ kalkulacji

Telemedycyna – InterRisk za pośrednictwem Centrum Telemedycyny zorganizuje i pokryje, z zastrzeżeniem §14 ust.
4, koszt 12 e-konsultacji (czat internetowy, telekonferencja, wideokonferencja ) internistycznych, pediatrycznych
lub dietetycznych w ciągu okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że pomiędzy dwoma następującymi po sobie
e-konsultacjami musi nastąpić minimum 12 godzinna przerwa. E-konsultacja trwa maksimum 15 minut.

Opcja Dodatkowa D16 – TELEMEDYCYNA

Zgodnie z OWU,
SU 5.000 zł.

6, 00 zł

Poniżej isntrukcja jak skorzystać z usługi Telemedycyna
Warunkiem skorzystania przez Ubezpieczonego z e-konsultacji jest posiadanie przez Ubezpieczonego urządzeń
umożliwiających komunikację w formie w jakiej prowadzona będzie konsultacja spełniających wymagania określone
w załączniku nr 2 do OWU. Koszty połączeń i usług internetowych Ubezpieczony ponosi we własnym zakresie.
I krok: na stronie http://www.interrisk.pl – wybieramy „Telemedycyna w ubezpieczeniu Edu Plus”
II krok: wybieramy lekarza: internistę, pediatrę lub dietetyka → termin → metodę (telefon, czat, wideotelefon)
III krok: podajemy numer polisy - EDU-A/P nr …….
IV krok – podajemy dane osobowe….
Zakres świadczeń Telemedycyny nie obejmuje świadczeń zdrowotnych wymagających osobistego, bezpośredniego
kontaktu z lekarzem/osobą wykonującą zawód medyczny.
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SKŁADKA roczna od osoby

77,50 zł

96,50 zł

SKŁADKA roczna od osoby: sport w pozaszkolnych

99,50 zł

136,00 zł

Wariant A
15 000 zł

Wariant A
20 000 zł

klubach i sekcjach sportowych, sport wyczynowy w zakresie

SUMY UBEZPIECZENIA
Opis świadczeń

Wysokość świadczeń

1.

uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW

1% - 150 zł,
max. 15 000 zł

1% - 200 zł,
max. 20 000 zł

2.

śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW

15 000 zł

20 000 zł

3.

śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW na
terenie placówki oświatowej, świadczenie
dodatkowe w wysokości 50% głównej sumy
ubezpieczenia

30 000 zł
(15.000+15.000)

35 000 zł
(20.000+15.000)

4.

koszty nabycia wyrobów
wydawanych na zlecenie

medycznych

3 000 zł

4 000 zł

5.

koszty przekwalifikowania
osób niepełnosprawnych

zawodowego

3 000 zł

4 000 zł

150 zł

200 zł

1 500 zł

2 000 zł

1 500 zł

2 000 zł

150 zł

400 zł

150 zł

200 zł

6.
7.

uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku
padaczki
zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy

8.

śmierć rodzica lub opiekuna prawnego
Ubezpieczonego w wyniku NW

9.

pogryzienie
przez
ukąszenia/użądlenia

10.

wstrząśnienia mózgu w wyniku NW

11.

12.

13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.

psa,

pokąsania,

Opis świadczeń dodatkowych
Opcja
Dodatkowa
D1
śmierć
Ubezpieczonego w następstwie wypadku
komunikacyjnego
Opcja Dodatkowa D4 - pobyt w szpitalu
w wyniku NW (świadczenie od drugiego dnia
pobytu, przy minim. 3 dniach)
Opcja Dodatkowa D5 - pobyt w szpitalu
w wyniku choroby (świadczenie od trzeciego
dnia pobytu)
Opcja Dodatkowa D6 - Poważne Choroby
zachorowania: 14 zachorowań, m.in.:

Wysokość świadczeń

5.000 zł

5.000 zł

50 zł/dzień

50 zł/dzień

50 zł/dzień

50 zł/dzień

nowotwór złośliwy, paraliż, niewydolność nerek,
transplantacja głównych organów, niewydolność
serca, choroba autoimmunologiczna, zapalenie
opon mózgowo-rdzeniowych – pełny wykaz z OWU

2000 zł

2000 zł

Opcja Dodatkowa D16 TELEMEDYCYNA
12 e-konsultacji
Opcja Dodatkowa D7 – koszty operacji
plastycznych w wyniku nieszczęśliwego
wypadku
Opcja Dodatkowa D8 - operacje w wyniku
nieszczęśliwego wypadku
Opcja Dodatkowa D10 – koszty leczenia
w wyniku nieszczęśliwego wypadku
Opcja Dodatkowa D13 - koszty leczenia
stomatologicznego po wypadku

do 5.000 zł.

do 5.000 zł.

1000 zł

1000 zł

do 5000 zł

do 5000 zł

1400 zł

1400 zł

do 500 zł.

do 500 zł.

Opcje dodatkowe D18 - Zwrot kosztów leków

500 zł

500 zł
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Zawarcie ubezpieczenia indywidualnego następuje:
1. poprzez dokonaną przez Rodzica akceptację przesłanej oferty i płatność on-line przez
internet;
2. poprzez płatność składki przelewem na konto podane w polisie i odesłanie podpisanego skanu
dokumentów ubezpieczeniowych.
Mam nadzieję, że te informacje pozwolą Państwu podjąć decyzje i będzie mi miło służyć Państwu
pomocą i nawiązać współpracę.
Arkadiusz Kamiński
Imię
i nazwisko
Tel. kontaktowy

(+48) 694 49 49 53

Adres e-mail

akaminski@ubezpieczenia-gda.pl

www

www.ubezpieczenia-gda.pl
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