Możesz rozszerzyć zakres ochrony i zapewnić dziecku:
Pomoc w przypadku hejtu w Internecie

OC w życiu prywatnym

Jeżeli Twoje dziecko zostanie w Internecie pomówione,
znieważone lub bezprawnie zostaną ujawnione
informacje na temat jego życia prywatnego, będziesz
miał możliwość skorzystania z pomocy prawnej,
mającej na celu ochronę Waszych interesów.
Dodatkowo istnieje możliwość zorganizowania
i opłacenia specjalisty IT, który podejmie działania
zmierzające do usunięcia lub zatrzymania dostępu
do negatywnych lub bezprawnie udostępnionych
informacji, a także zorganizowania i pokrycia kosztów
konsultacji z psychologiem w formie telekonsultacji
oraz 2 wizyt stacjonarnych.

Dodatkowe ubezpieczenie
OC w życiu prywatnym
chroni przed skutkami szkód
wyrządzonych osobom
trzecim w życiu codziennym
(np. wybicie szyby podczas
gry w piłkę itp.), a także
podczas odbywanych praktyk
(przygotowujących do pracy
w zawodzie, studenckich).
Ubezpieczenie dostępne dla
młodzieży od 13. roku życia.

Dlaczego warto?
Działa w szkole i poza nią. Ubezpieczenie obejmuje zarówno wypadki w szkole,
jak i w domu, a także na zajęciach pozaszkolnych i wyjazdach w kraju i zagranicą.

Świadczenie za pobyt dziecka w szpitalu niebędący następstwem nieszczęśliwego
wypadku. Wypłacimy jednorazowe świadczenie za pobyt dziecka w szpitalu trwający
nieprzerwanie przez co najmniej 5 dni, nawet jeśli powód jest inny niż następstwo
nieszczęśliwego wypadku.

Obejmuje zdiagnozowanie poważnego zachorowania. Jeśli w trakcie trwania naszej
ochrony po raz pierwszy zdiagnozowano u Twojego dziecka poważne zachorowanie,
wówczas wypłacimy świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia określonej w polisie.
Obowiązuje miesięczna karencja.

Wyczynowe uprawianie sportu w każdym wariancie ubezpieczenia.
Wiemy, że dzieci kochają sport i chcemy zapewnić im ochronę niezależnie
od wybranego pakietu ubezpieczenia.

Pamiętaj
	
Ubezpieczenie szkolne jest dobrowolne. Wykupując je, zabezpieczasz
swoje dziecko przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń.
	
Zapoznaj się z zakresem oraz warunkami oferowanego ubezpieczenia.
	
Wybierz wariant najlepszy dla Twojego dziecka.
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