Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy ofertę ubezpieczenia następstw
nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży na rok szkolny 2019/2020,
która jest naszym autorskim projektem. Oferta uwzględnia zagrożenia dnia codziennego
występujące w szkole jak i poza nią. Wieloletnie doświadczenie pozwoliło nam wyłonić z
rynku cztery najkorzystniejsze oferty, które są doskonale dopasowane do Państwa placówki
oraz zapewniają kompleksową ochronę ubezpieczeniową.
Stratton Brokers Sp. z o. o. powstał z inicjatywy osób związanych z
rynkiem pośrednictwa ubezpieczeniowego i oferuje profesjonalną usługę w
zakresie kompleksowego ubezpieczenia i zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym.
Kadra Stratton Brokers Sp. z o.o. to dobrze przygotowani i wykształceni
specjaliści w dziedzinie ubezpieczeń, prawa, ekonomii oraz zarządzania.
Wyróżnia nas skuteczność, staranność, uczciwość i innowacyjność.
Cechy te pozwalają na prowadzenie obsługi dla najbardziej wymagających klientów.
W trakcie kilkunastoletniej pracy uzyskaliśmy szereg referencji i wyróżnień, a także
braliśmy i bierzemy czynny udział w pracach na rzecz rozwoju polskiego rynku ubezpieczeń.
Z poważaniem
Dominik Gruszka
Broker Ubezpieczeniowy
Zespół brokerów Stratton Brokers Sp. z o.o.

WARIANT I

ŚWIADCZENIA PODSTAWOWE

UBEZPIECZENIA NNW
DLA UCZNIÓW I PRACOWNIKÓW SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH,
PONADGIMNAZJALNYCH

50zł
Okres ochrony ubezpieczeniowej 01.09.2019r. – 30.09.2020r.

Nazwa świadczenia

Wysokość świadczenia wyrażona w zł

śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW komunikacyjnego

32 000

śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW

śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW na terenie placowki oświatowej

16 000
16000
160
24 000

koszty przekfalifikowania osób niepełnosprawnych

4 800

śmierć rodzica lub opiekuna prawnego Ubezpieczonego w wyniku NW

1 600

pogryzienie przez psa, ukąszenie/użądlenie-świadcznie jednorazowe 1% SU

160

Uszczerbek na zdrowiu w wyniku NNW 100% SU
stawka za 1% SU

II stopień-200 zł

ASSISTANCE

ŚWIADCZENIA DODATKOWE

oparzenia/odmrożenia w wyniku NW- w zależności od stopnia oparzenia

III stopień-600 zł

150 zł (1-10 dnia)

pobyt ubezpieczonego w szpitalu w wyniku NW -świadczenie dzienne

IVstopień- 1000 zł

100 zł(11-60 dnia)

pobyt ubezpieczonego w szpitalu w wyniku choroby -świadczenie dzienne

150 zł (1-10 dnia 100 zł(11-60 dnia)

poważne choroby

2 000

zdiagnozowanie u ubezpieczonego wady wrodzonej serca

1 000

koszty leczenia w wyniku NW, koszty rehabilitacji , koszty zakupu leków ( do 100 zł)

1 500

koszty leczenia stomatologicznego w wyniku NW

1 000

pomoc medyczna, indywidualne korepetycje
pomoc rehabilitacyjna, pomoc informatyczna

SU 5 000
UWAGA ! POLISA ROZSZERZONA WYCZYNOWE UPRAWIANIE SPORTU

•
•
•
•

Ochrona 365 dni, 24 h na dobę
szeroki zakres świadczeń socjalnych
szybki i nowoczesny sposób zgłaszania szkody (on-line)
pakiet assistance

•

•

Możliwość udzielenia zniżki dodatkowej dla osób będących w trudnej sytuacji - do 10%
uczniów
Oferta skierowana do placówek nieposiadających ubezpieczenia NNW uczniów w InterRisk
S.A. w roku 2018/2019. W przypadku ofert wznowieniowych prosimy o kontakt.

