OFERTA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI ORAZ MŁODZIEŻY
W SZKOLE PODSTAWOWJ W SZCZODREM NA ROK 2018/2019– UBEZPIECZENIE SZKOLNE III 184
Zakres podstawowy
Trwały uszczerbek na zdrowiu (TU) wskutek NW
1% SU za 1% orzeczonego Trwałego Uszczerbku na Zdrowiu wskutek NW
Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek aktów sabotażu i terroru dodatkowa suma ubezpieczenia
Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa lub kota, użądlenie
Jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia NW w przypadku, gdy nie został
orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu (limit 1,5% su na TU)
Zwrot kosztów operacji plastycznych wskutek NW
(limit do 40% su na TU)
Zwrot kosztów korepetycji niezbędnych wskutek NW
(limit 400 zł w okresie ubezpieczenia)
Śmierć wskutek NW
Śmierć wskutek NW w środku lokomocji lub aktów sabotażu i terroru - dodatkowa
suma ubezpieczenia
Zakres dodatkowy
Klauzula nr 1 – zwrot kosztów leczenia, poniesionych w następstwie NW
(limit do 40% su na TU)
Klauzula nr 2 – dzienne świadczenie szpitalne wskutek NW
Klauzula nr 4 – jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania
Ubezpieczonego
Klauzula nr 5 – zasiłek dzienny z tytułu krótkotrwałej niezdolności do nauki
wskutek NW
Klauzula nr 6 – zwrot kosztów rehabilitacji, poniesionych w następstwie NW
(limit do 40% su na TU)
Klauzula nr 7 – zwrot kosztów naprawy, wypożyczenia lub nabycia środków
specjalnych - (limit do 40% su na TU),
lub uszkodzenia sprzętu medycznego - (limit 500 zł)
Klauzula nr 10 – jednorazowe świadczenie na wypadek śmierci prawnego
opiekuna Ubezpieczonego wskutek NW
Klauzula nr 15 – COMPENSA iMe – Ubezpieczenie iMe Kids Secure
Ochrona w trakcie uprawiania sportów - podczas zajęć szkolnych, pozaszkolnych,
jak również w życiu prywatnym. Zakresem ochrony objęte są m.in. piłka nożna,
siatkówka, koszykówka, lekkoatletyka, taniec, karate, judo, capoeira, jujitsu,
takewondo, zapasy, kendo, kung-fu, tai chi, aikido, kursy samoobrony
organizowane na terenie placówki oświatowej, signum polonicom, rekonstrukcja
walk, bitew historycznych, pływanie i inne, które nie są wyłączone w OWU
(sporty ekstremalne - par. 4 ust.2 pkt. 9 i 10) .
Odpowiedzialność 24 h na terenie całego świata

SKŁADKA NNW ZA 1 OSOBĘ

Suma Ubezpieczenia /
Limit Ubezpieczenia
32 000 zł
320 zł
16 000 zł
200 zł
480 zł
12 800 zł
400 zł
5 000 zł
2 500 zł
Suma Ubezpieczenia /
Limit Ubezpieczenia
12 800 zł
35 zł/ dzień limit 3 150 zł
1 000 zł
15 zł/ dzień limit 2 700 zł
12 800 zł
12 800 zł
500 zł
1 500 zł
1 zgłoszenie
TAK

TAK

55 zł
1

Definicja Nieszczęśliwego Wypadku (NW): nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w wyniku którego
osoba, niezależnie od swej woli, doznała uszczerbku na zdrowiu lub zmarła; za nieszczęśliwy wypadek
w rozumieniu OWU uznaje się również:
a) zawał serca i udar mózgu,
b) usiłowanie popełnienia lub popełnienie samobójstwa,
c) utonięcie,
d) atak epileptyczny,
e) omdlenie;
iMe Kids Secure – są to koszty udzielenia Ubezpieczonemu pomocy informatycznej (dostępnej przez 24 godz.,
7 dni w tygodniu), opartej o sieć serwisu informatycznego iMe polegającej na:
1) weryfikacji odwiedzanych przez dziecko stron internetowych;
2) ustawieniu kontroli rodzicielskiej na popularnych przeglądarkach internetowych;
3) blokadzie wybranych przez rodzica lub opiekuna stron internetowych (np. facebook) – dostęp tylko po
elektronicznym wyrażeniu zgodny przez rodzica;
4) stworzeniu osobnego konta z ograniczonymi uprawnieniami systemowymi;
5) skanowaniu antywirusowym i maleware;
weryfikacji nielegalnego oprogramowania i usunięciu go na życzenie rodzica lub opiekuna
Podstawa prawna: OWU NNW dzieci, młodzieży, osób uczących się oraz personelu w placówkach oświatowych –
Ubezpieczenie Szkolne III 184 zatwierdzone uchwałą Zarządu Compensa TU SA Vienna Insurance Group uchwałą
nr 12/04/2018 z dnia 13.04.2018
Proces wypłaty świadczeń:
Ustalenie wysokości należnego świadczenia odbywa się na podstawie pisemnego zgłoszenia wypadku
podpisanego przez Ubezpieczonego (prawnego opiekuna) oraz dokumentacji medycznej (system bez
powoływania komisji lekarskiej). W uzasadnionych przypadkach stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu może
być ustalany na podstawie badań przeprowadzanych przez lekarza. Przyjęcie takiego rozwiązania wpływa
korzystnie na szybkość procesu likwidacji. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię legitymacji z placówki oświatowej.
Formy zgłoszenia szkody:
- pisemnie za pośrednictwem poczty na adres: Compensa TU SA VIG, 02-342 Warszawa, Al. Jerozolimskie 162,
z dopiskiem „Szkoda NNW Szkolne”
- osobiście w każdej placówce terenowej Compensy
- przez stronę internetową www.compensa.pl
Druk zgłoszenia szkody dostępny jest na stronie Compensa www.compensa.pl
Pomoc w zakresie dokumentacji dotyczącej szkody można uzyskać za pośrednictwem infolinii: telefony do
Call Center Compensa: 801 120 000, +48 22 501 61 00.
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