Zmienia życie. Otwiera umysły.
Ubezpieczenie
Wszyscy uczniowie wyjeżdżający na staż do Wilna oprócz kart EKUZ są dodatkowo
ubezpieczeni w AXA w ramach pakietu ubezpieczeń przeznaczonych dla osób podróżujących
za granicę. Zakres ubezpieczenia jest następujący:
Zakres ubezpieczenia
Koszty leczenia i natychmiastowej pomocy ASSISTANCE
Ambulatorium
Transport ubezpieczonego do placówki medycznej,
między placówkami medycznymi
Leczenie stomatologiczne
Naprawa lub zakup protez, okularów
Transport Ubezpieczonego do RP
Transport zwłok Ubezpieczonego
Zakup trumny lub koszty kremacji i zakupu urn
1 wizyta lekarska związana z ciążą
Koszty wyżywienia i zakwaterowania osoby towarzyszącej
Koszty podróży osoby wezwanej do towarzyszenia
NNW
Świadczenie z tytułu całkowitego uszczerbku na zdrowiu
Świadczenie z tytułu częściowego uszczerbku na zdrowiu
Świadczenie w przypadku śmierci

Suma ubezpieczenia w EUR
5 000
do 5000
do 5000
do 250
do 500
do 5000
do 5000
do 1250
do 100
do 100/dzień (max. 7 dni)
do 1000
2000
2000
Określony % z 2000
1000

Wszystkie szkody związane z kosztami leczenia za granicą muszą być zgłaszane przez
ubezpieczonego najpóźniej w ciągu 24 godzin od zdarzenia do Centrum Alarmowego, chyba
że Ubezpieczony ze względu na stan zdrowia obiektywnie nie mógł skontaktować się z
Centrum Alarmowym
Centrum Alarmowe INTER PARTNER ASSISTANCE telefon czynny całą dobę
+48 (22) 575 90 80
Numery polis:
AXA krajowa na wyjazd: 8820/261146,
AXA zagraniczna na cały okres staży, tj. 24.04-12.05.2017: 8820/261130,
AXA krajowa na przyjazd: 8820/261153.
Dodatkowo każdy z uczestników jest ubezpieczony z tytułu odpowiedzialności cywilnej na
kwotę 200.00,00zł na miejscu za granicą (w tym na miejscu stażu), na podstawie polisy
pracowniczej Hestia Biznes o numerze 903012072924, włącznie ze szkodami powstałymi
poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Pomoc dla ubezpieczeń podróżnych ERGO HESTIA
+48 (58) 550 70 12

Biuro Projektu: Zespół Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie
ul. Szczuki 1, 19-230 Szczuczyn, Polska
tel. +48 86 272 50 12, fax: +48 86 273 52 86,
e-mail erasmus.szczuczyn@interia.eu

