Compensa - Ubezpieczenie NNW Szkolne
Rodzaj ubezpieczenia

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży, osób uczących się oraz personelu
w placówkach oświatowych – ubezpieczenie szkolne

Ubezpieczony

Zespół Szkół Zawodowych w Giżycku
Dzieci, młodzież, osoby uczące się oraz personel placówki oświatowej

Polisa nr

184/1070508

Zakres ubezpieczenia

Ubezpieczenie obejmuje całodobowo następstwa nieszczęśliwych wypadków, jakie mogą się wydarzyć
podczas:
•
nauki lub pracy,
•
w drodze z domu do szkoły / pracy i ze szkoły / pracy do domu,
•
w życiu prywatnym,
•
powstałe na terytorium całego świata

Okres ubezpieczenia

2021-09-01 do 2022-08-31

ZAKRES I SUMY UBEZPIECZENIA
Ryzyko/wariant
Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku – trwały uszczerbek to
trwałe uszkodzenia ciała lub zaburzenia ważnych funkcji, np. uszkodzenie żeber, nerek, rdzenia kręgowego czy
kręgosłupa, zwichnięcia i złamania kończyn. Wypłata świadczenia zgodnie z tabelą oceny procentowej trwałego
uszczerbku na zdrowiu
Dodatkowe świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek aktów terroru

Suma / Limit
ubezpieczenia
15 000 zł
7 500 zł

Świadczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku

10 000 zł

Dodatkowe świadczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku w środku lokomocji lub wskutek aktów
terroru

5 000 zł

Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa lub kota, ukąszenia przez żmiję, użądlenia

200 zł

Jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia nieszczęśliwego wypadku, w przypadku gdy nie został orzeczony
trwały uszczerbek na zdrowiu

150 zł

Zwrot kosztów zleconej przez lekarza operacji plastycznej będącej następstwem nieszczęśliwego wypadku

10 000 zł

Zwrot kosztów korepetycji niezbędnych w następstwie nieszczęśliwego wypadku

500 zł

Zwrot kosztów pomocy psychologicznej po nieszczęśliwym wypadku

500 zł

Zwrot kosztów pomocy psychologicznej udzielonej opiekunowi prawnemu w związku ze śmiercią Ubezpieczonego
dziecka na skutek nieszczęśliwego wypadku
Zwrot kosztów leczenia, m.in. koszt wizyt lekarskich po nieszczęśliwym wypadku, pobytu w szpitalu, badań, zabiegów i
operacji, kosztów zakupu leków przepisanych w ramach leczenia
Zwrot kosztów rehabilitacji – konsultacje i zabiegi zlecone przez lekarza w ramach leczenia powypadkowego
Zwrot kosztów wypożyczenia lub nabycia środków specjalnych albo uszkodzenia sprzętu medycznego (limit
dotyczący uszkodzeń 500 zł), m.in. protezy, ortezy, aparaty, gorsety i kołnierze ortopedyczne, kule, balkoniki, wózki
inwalidzkie
Dziecko w sieci – w ramach skorzystania z klauzuli należy zadzwonić pod nr tel. +48 22 244 22 20 lub napisać na adres
e-mail: me@imeworldwide.com, podając nr uwidoczniony na potwierdzeniu zawarcia umowy ubezpieczenia
Zwrot kosztów poszukiwania dziecka w przypadku zaginięcia, czyli koszty wynajęcia detektywa, umieszczenia informacji
w mediach, wydruku ulotek
Pomoc udzielana opiekunom prawnym w przypadku uprowadzenia ubezpieczonego dziecka. Pomoc jest udzielana po
telefonicznym zgłoszeniu faktu uprowadzenia dziecka pod numer tel. +48 22 244 22 20
Składka roczna

200 zł
4 500 zł
4 500 zł
6 000 zł
2 zgłoszenia
5 000 zł
1 zgłoszenie
43 zł

Zgłoś szkodę za pomocą internetowego formularza zgłoszenia szkody – komfortowego narzędzia online, za pomocą którego zgłosisz szkodę o
dowolnej porze i dołączysz wymagane dokumenty.
Szkodę można zgłosić również za pomocą:
• infolinii Compensa Kontakt – 22 501 61 00 (codziennie w godzinach 8.00–20.00);
• drukowanego formularza zgłoszenia szkody – wypełniony formularz (dostępny na stronie compensa.pl) należy przesłać na adres pocztowy
Centrali Compensy lub e-mail: dokumenty@compensa.pl.
Następnie otrzymasz SMS z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia i danymi Twojego likwidatora szkody.
Do niniejszej oferty mają zastosowanie zapisy Ogólnych Warunków Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży, osób
uczących się i personelu placówek oświatowych – Ubezpieczenie Szkolne V – przyjętych Uchwałą Zarządu Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Vienna Insurance Group nr 13/03/2020 z dnia 21 marca 2020 roku i zmienionych Aneksem nr 1 zatwierdzonym uchwałą Zarządu nr 21/04/2021 z dnia
24.04.2021 r. i mających zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 30 kwietnia 2021 roku

