wakres ubezpieczenia w następstwie kieszczęśliwego tópadku Ekt)
Śmierć rbezpieczonego w następstwie kieszczęśliwego tópadku (kt) - w tóm zawał serca i udar
mózguK

O0K000 zł

Śmierć ubezpieczonego na terenie placówki oświatowej

40K000 zł

Śmierć rbezpieczonego w następstwie chorobó nowotworowej złośliwej

N0K000 zł

hosztó leczenia i rehabilitacji (lperacje plastóczne N0% pr)

SK000 zł

Trwałó uszczerbek na zdrowiu w wóniku kt - N% za N% ( N00 % świadczenia)

O0K000 zł

tstrząśnienie mózgu pumó rbezpieczenia

N-N0%

azienne świadczenie szpitalne kkt - za jeden dzień (pierwszó pobót płatnó od P dnia kolejnó od N
dnia, max 90 dni)
moważne zachorowanie ( NO jednostek chorobowóch ) lub operacja chirurgiczna rbezpieczonego

40 zł
NK000 zł

mogrózienie przez zwierzęta+ ukoszenia przez owadó (ranó cięte i szarpane)

O00 zł

wasiłek z tótułu niezdolności do nauki lub pracó spowodowanej kt ( płatne powóżej PN dni zwolnienia)

400 zł

wwrot kosztów wópożóczenia lub zakupu protez, aparatów ortopedócznóch i środków pomocniczóch
Świadczenie z tótułu korepetócji – w wóniku kkt ( płatne za każde T dni nieobecności od N5 dnia max
P5 dni)

4K000 zł
N00-500 zł

ldbudowa stomatologiczna zębów/ za jeden ząb

P00 zł

Całkowita utrata zęba mlecznego ( za każdó)

O00 zł

rbezpieczenie zostało rozszerzone o uprawianie pportu

phŁAahA

TAh
4T zł

wniżka na ubezpieczenie drugiego i kolejnego dziecka z rodzinó wielodzietnej – R0%
aodatkowo oferujemó maństwu O0% zniżki na prówatne ubezpieczenia domów lub mieszkań dla nauczócieli, pracowników
administracji oraz rodzicówK

ala maństwa wógodó, jak również w celu przóśpieszenia procesu rozpatrówania roszczeń poniżej przesółam różne rozwiązania
zgłoszenia zdarzeniaW
Ø Telefonicznie – dzwoniąc na numer OO 4S9 S9 S9
Ø bJmailem J wósółając zgłoszenie na adres kontakt@gothaerKpl
Ø iistownie – wósółając niezbędne dokumentó na adresW

dothaer Towarzóstwo rbezpieczeń pKAK ulK tołoska OOA, 0OJSTR tarszawa
Ø lnline – wópełniając internetowó formularz i dołączając skanó dokumentówK gest to najszóbsza i najwógodniejsza ścieżka

likwidacji i może zdecódowanie przóspieszóć jej procesK
Ø aodatkowo załączam link do stronó Towarzóstwa rbezpieczeniowegoK httpsWLLwwwKgothaerKplLplJnnwJszkolne

oegionalnó aórektor dsK rbezpieczeń kkt
ooman dołek
telK S90 4R0 RUT lub S90 4R0 RUU
eJmailW pKczechowski@cpufKeu
maweł Czechowski – dórektor
TelK R0T NS9 NOP

