
ZAKRES UBEZPIECZENIA:
                                                      

sumy/ limity
                                                     

sumy/ limity
                                                      

sumy/ limity
                                                     

sumy/ limity

Śmierć wskutek NW 30 000 zł 30 000 zł 30 000 zł 100 000 zł

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

15 000 zł 15 000 zł 15 000 zł 50 000 zł

Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW                                          Dla sumy ubezpieczenia 40 
000 zł lub więcej - jeżeli stopień (procent) trwałego uszczerbku na zdrowiu ustalany na podstawie Tabeli 
uszczerbkowej wynosi do 10 % włącznie COMPENSA wypłaca 400 zł za każdy procent orzeczonego uszczerbku na 
zdrowiu

20 000 zł 30 000 zł 40 000 zł 100 000 zł

Dodatkowe świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek aktów terroru 10 000 zł 15 000 zł 20 000 zł 50 000 zł

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

200 zł 200 zł 200 zł 200 zł

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

150 zł 150 zł 150 zł 150 zł

Zwrot kosztów operacji plastycznych wskutek NW 10 000 zł 10 000 zł 10 000 zł 10 000 zł

Zwrot kosztów korepetycji niezbędnych wskutek NW 500 zł 500 zł 500 zł 500 zł

Zwrot kosztów pomocy psychologicznej po NW dla ubezpieczonego 500 zł 500 zł 500 zł 500 zł

Zwrot kosztów pomocy psychologicznej udzielonej opiekunowi prawnemu w związku ze 
śmiercią Ubezpieczonego dziecka wskutek NW

200 zł 200 zł 200 zł 200 zł

Klauzula nr 1 - zwrot kosztów leczenia 8 000 zł 10 000 zł 10 000 zł 8 000 zł

Klauzula nr 2 - dzienne świadczenie szpitalne wskutek NW 70 zł / dzień (limit 2250 zł) 70 zł / dzień (limit 2250 zł) 70 zł / dzień (limit 2250 zł) x

Klauzula nr 3- jednorazowe świadczenie z tytułu leczenia szpitalnego wskutek NW x x x 3 000 zł

Klauzula nr 4 - jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania Ubezpieczonego 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł

Klauzula nr 5 - zasiłek dzienny z tytułu krótkotrwałej niezdolności do pracy lub nauki 5 zł / dzień, limit 900 zł 5 zł / dzień, limit 900 zł 5 zł / dzień, limit 900 zł x
Klauzula nr 6 - zwrot kosztów rehabilitacji 10 000 zł 10 000 zł 10 000 zł 8 000 zł
Klauzula nr 7- zwrot kosztów wypożyczenia lub nabycia środków specjalnych lub uszkodzenia 
sprzętu medycznego (limit dotyczący uszkodzeń 500zł).

8 000 zł 10 000 zł 10 000 zł 8 000 zł

Klauzula nr 8 - zwrot kosztów pogrzebu w przypadku śmierci prawnego opiekuna 
Ubezpieczonego

1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł x

Klauzula nr 9 - jednorazowe świadczenie w przypadku śmierci prawnego opiekuna 
Ubezpieczonego wskutek NW

3 000 zł 3 000 zł 3 000 zł 10 000 zł

Klauzula nr 10 - dzienne świadczenie szpitalne z powodu choroby 50 zł / dzień, limit 2 000zł 50 zł / dzień, limit 2 000zł 50 zł / dzień, limit 2 000zł 35 zł / dzień (limit 2 000zł)

Klauzula nr 11 - 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

2 zgłoszenia 2 zgłoszenia 2 zgłoszenia 2 zgłoszenia

Zwrot kosztów poszukiwania dziecka w przypadku zaginięcia 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł

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

1 zgłoszenie 1 zgłoszenie 1 zgłoszenie 1 zgłoszenie

SKŁADKA NNW ZA OSOBĘ: 49 zł 64 zł 78 zł 145 zł

LINK DO OFERT:

Oferta dostępna na stronie pod adresem:             szkola.compensa.pl

AGENT SERWISUJĄCY

MAŁGORZATA ŻABSKA - PŁATEK                  tel. 698 756 801           email: mzabska@wp.pl

Jak zawrzeć polisę:
1. Należy wejśc na stronę szkola.compensa.pl

2. Wprowadzić hasło do oferty:     556562
3. Wybrać wariant i przechodząc dalej uzupełnić dane płatnika (rodzic/opiekun prawny) i dziecka (ubezpieczonego),zwracając uwagę na adres email !!!

4. Po opłaceniu składki certyfikat ubezpieczniowy przychodzi automatycznie na wskazany adres email.

W przypadku problemów z zawarciem polisy on line lub brakiem możliwości zawarcia elektroniczego proszę o kontakt telefoniczny/mailowy.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie marketingowy lub reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu art.. 66 k.c., a także nie ma charakteru materiału doradczego.Warunki ubezpieczenia oraz koszty  i ryzyka z nim związane, jak również informacje na temat ograniczenia oodpowiedzialności Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna 
Insurance Group określone są w ogólnych warunkach ubezpieczenia, dostepnych na www.compensa.pl

hasło dostępu:  556562

BIURO UBEZPIECZEŃ ZABRZE UL. SŁOWACKIEGO 2 POKÓJ 23   (OSIEDLE POKOJU)   tel. 698 756 801 lub 602 386 962

OFERTA  UBEZPIECZENIA NNW W  TU COMPENSA S.A. W ROKU SZKOLNYM 2021/2022
PRZEDSZKOLE  NR 46 W ZABRZU.

Zakres terytorialny ubezpieczenia obejmuje cały świat, z zastrzeżeniem postanowień określonych dla poszczególnych klauzul

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.


