Foirm Iarratais um Polasaí Tionóisce Pearsanta do Dhaltaí Bunscoile
Rogha A - Gach Dalta ar an gClár
Mar an t‑árachóir scoileanna is mó in Éirinn, soláthraíonn Allianz Polasaí Tionóisce Pearsanta do Dhaltaí chun cosaint agus tacaíocht a chur ar fáil do dhaltaí i do scoil.

Achoimre ar an gClúdach
Níl san achoimre seo ach treoir ar chlúdach agus eisiaimh an pholasaí, agus ní chuimsítear ann na sochair, téarmaí, coinníollacha,
teorainneacha, eisceachtaí agus eisiaimh go léir a bhaineann leis an bPolasaí. Is féidir cóip den pholasaí a fháil ón scoil.

Sceideal na Sochar

Teorainneacha Aoise

Beidh na sochair atá leagtha amach anseo thíos iníoctha tar éisgortú coirp a tharla de thaisme (.i.
Gortú Coirp mar thoradh ar mhodhanna foréigneacha, seachtracha, infheicthe a tharla de thaisme,
agus ar na modhanna sin amháin) a n-eascróidh costais leighis nó fiaclóireachta, míchumas nó bás as.

Coinníoll maidir le Fógra faoi Éilimh

Gortú coirp a tharla de thaisme, is cúis le:

Costais Leighis (fruiliú otharchairr san áireamh) nach bhféadfar a
aisghabháil ó aon fhoinse eile
Costais Fiaclóireachta nach bhféadfar a aisghabháil ó aon fhoinse eile
Bás de Thaisme
Míchumas Iomlán Buan
Caillteanas iomlán buan an radhairc i súil amháin nó caillteanas iomlán
buan úsáide géige amháin
Caillteanas iomlán doleigheasta an radhairc sa dá shúil nó caillteanas
iomlán doleigheasta úsáid an dá ghéag
Caillteanas iomlán doleigheasta na héisteachta i gcluas amháin
Caillteanas iomlán doleigheasta na héisteachta sa dá chluas
Caillteanas Iomlán Urlabhra
Coinneáil Istigh in Ospidéal - €20 iníoctha sa lá (90 lá ar a mhéad)

Suas le €50,000
Suas le €50,000
€10,000
€200,000
€50,000
€100,000
€40,000
€100,000
€40,000
Suas le €1,800

Am Feidhme (de réir na rogha a rinneadh)
• I rith aon ghníomhaíochtaí scoile atá ar siúl le heolas agus faoi údarás iomlán na Scoile,
lena n-áirítear taisteal díreach chuig gníomhaíochtaí den sórt sin agus ar ais uathu;
NÓ
• Clúdach 24 uair an chloig - Clúdach 24 uair an chloig i rith gníomhaíochtaí sóisialta,
baile agus fóillíochta, mar aon le gníomhaíochtaí scoile.

Íosteorainn aoise – 2 bhliain 6 mhí d’aois. Uasteorainn aoise – 22 bliain d’aois.
Is cóir fógra i scríbhinn faoi aon Tionóiscí is dócha a bheidh ina gcúis le héileamh faoin bPolasaí seo
a thabhairt don Chuideachta a luaithe is féidir ach tráth nach déanaí ná 730 lá (2 bhliain) tar éis
dháta an tarlaithe.

Gníomhaíochtaí Eisiata agus Eisiaimh Ghinearálta
1) Fad is atá an dalta i mbun ceann de na gníomhaíochtaí seo a leanas (nó ag
cleachtadh/ag traenáil dóibh):
eitilt (seachas mar phaisinéir), rásaíocht chairr/cuadrothaíocht, paraisiútáil,
faoileoireacht foluana, rásaíocht/léim capall/capaillíní (seachas i dtaca le
gníomhaíochtaí scoile), ailleadóireacht nó sléibhteoireacht ina n-úsáidtear rópaí
agus/nó treoraithe, uaimheadóireacht, haca oighir, bobshleamhnánú, raftú bánuisce.
2) Féinmharú nó iarracht féinmharaithe an dalta, dul i mbaol gan ghá d’aon turas
(seachas in iarracht duine a thabhairt saor ón mbás) nó aon bhaint le gníomh
coiriúil.
3) An dalta a bheith ar meisce nó druga ar bith a bheith tógtha aige nó aici (seachas
druga ordaithe).
4) Fostaíocht an dalta (seachas cláir taithí oibre na scoile).
5) Dornálaíocht, ealaíona comhraic measctha agus/nó aon ealaín chomhraic a bhfuil i
gceist léi comhrac le céile comhraic seachas sa chás go mbeidh baint acu le
Gníomhaíochtaí Scoile.

Eisiamh maidir le Riocht Sláinte
Ní bheidh an t-árachas infheidhme i leith aon éilimh a eascróidh as máchail fhisiceach,
as éiglíocht ná as riocht sláinte a bhí ann cheana.
Tá feidhm ag gnáthchritéir inghlacthachta. Tá an fhaisnéis seo ceart amhail an
1 Aibreán 2021.

Sonraí teagmhála:
Líne Chabhrach Tionóisce Pearsanta do Dhaltaí: 01- 6133966*
R-phost: education@allianz.ie
An Fhoireann Éileamh: 01-6133559*. R-phost: rpaclaims@allianz.ie
*Uaireanta Oscailte: Luan go hAoine, 9 r.n. go 5 i.n.

Tá foclaíocht an Pholasaí Tionóisce Pearsanta do
Dhaltaí agus foirmeacha éilimh le fáil ar
www.allianz.ie/schools-insurance/pupil-personal-accident

Tá Allianz c.p.t. rialaithe ag Banc Ceannais na hÉireann. Féadfar glaonna a thaifeadadh. Tá feidhm ag téarmaí agus coinníollacha.

✁
Foirm Iarratais ar Ghrúp-Pholasaí Scoile
Rogha A – gach dalta ar an gclár (gníomhaíochtaí scoile nó clúdach 24 uair an chloig amháin)
• Gníomhaíochtaí scoile (lena n-áirítear taisteal díreach chuig gníomhaíochtaí den sórt sin agus ar ais uathu)
• Clúdach 24 uair an chloig, 365 lá sa bhliain i gcomhair gníomhaíochtaí scoile, sóisialta, baile agus fóillíochta
(lena n-áirítear saoirí scoile)

costas €5.00 in aghaidh an linbh
costas €8.00 in aghaidh an linbh

Líon na ndaltaí ar chlár na scoile
Ainm na scoile
Seoladh r-phoist na scoile
Uimhir fóin na scoile
Síniú an phríomhoide
Suim iniata

Dáta
€

Seic

Ordú Airgid

Dréacht Bainc

Tá Allianz c.p.t. rialaithe ag Banc Ceannais na hÉireann. Féadfar glaonna a thaifeadadh. Tá feidhm ag téarmaí agus coinníollacha.
Tá an t-eolas ceart amhail an 01/04/21.

Fón (01 613 3948)

28 ACGE 02/21 KD

