
Pruszcz Gdański, dnia 27.08.2020 r.

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
w TU Compensa S.A. na rok szkolny 2020- 2021 r.

Poniżej przedstawiamy według nas najciekawszą ofertę, jeżeli chodzi o zakres ubezpieczenia, w stosunku do proponowanej składki 
z Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Można ubezpieczyć dziecko uczęszczające do szkoły oraz jego rodzeństwo w jednym z poniżej podanych zakresów. 

Można ubezpieczyć również dzieci i wnuki pracowników szkoły.

Ubezpieczenie  zawieramy przez internet – szkola.compensa.pl, wprowadzamy hasło:  451907
 opłacamy je i drukujemy certyfikat.

Polisa działa od 01.09.2020 – 31.08.2021 r.  Możemy zapisać dziecko do ubezpieczenia do 30.09.2020 r. 
Ubezpieczenie działa od następnego dnia po opłaceniu składki za dziecko. Jednak nie wcześniej niż 01.09.2020 r.

Dziecko może być ubezpieczone w szkole i w firmie. W przypadku szkody odszkodowanie będzie wypłacane ze wszystkich polis.
Przekazujemy również instrukcję zawarcia ubezpieczenia przez internet.
Można wybrać jeden z dostępnych wariantów. Płatność przelewem z konta lub kartą kredytową.

Zakres Ubezpieczenia Suma Ubezpieczenia/limity
Trwały uszczerbek na zdrowiu w NNW 15.000 zł 25.000 zł 45.000 zł
śmierć w środku  lokomocji  lub  aktów sabotażu  i
terroru*

15.000 zł 35.000 zł 65.000 zł 

Śmierć w NNW 10.000 zł 20.000 zł 40.000 zł
jednorazowe  świadczenie  z  tytułu  wystąpienia
NNW  gdy  nie  został  orzeczony   uszczerbek  na
zdrowiu

150 zł jednorazowe świadczenie,
poświadczone dokumentacją

medyczną

150 zł jednorazowe świadczenie,
poświadczone dokumentacją

medyczną

150 zł jednorazowe świadczenie,
poświadczone dokumentacją

medyczną
trwały  uszczerbek  wskutek  aktów  sabotażu  i
terroru*

22.500 zł 37.500 zł 62.500 zł 

zwrot kosztów korepetycji
do 500 zł, nieobecność w szkole co

najmniej 7 dni, potwierdzona
zaświadczeniem lekarskim

do 500 zł, nieobecność w szkole co
najmniej 7 dni, potwierdzona
zaświadczeniem lekarskim

do 500 zł, nieobecność w szkole co
najmniej 7 dni, potwierdzona
zaświadczeniem lekarskim

Zwrot kosztów poszukiwania dziecka w przypadku
zaginięcia

5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł

Pomoc  udzielana  opiekunom  prawnym  w
przypadku  uprowadzenia  lub  zaginięcia
ubezpieczonego dziecka

1 zgłoszenie 1 zgłoszenie 1 zgłoszenie

Zwrot kosztów pomocy psychologicznej
 po NNW

500 zł 500 zł 500 zł

Zwrot kosztów pomocy psychologicznej udzielonej
opiekunowi  prawnemu  w  związku  ze  śmiercią
ubezpieczonego dziecka na skutek wypadku

200 zł 200 zł 200 zł

Zwrot  kosztów  zleconej  przez  lekarza  operacji
plastycznej będącej NNW

3.000 zł 4.000 zł 6.000 zł

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

200 zł 200 zł 200 zł

klauzula nr 1 – zwrot kosztów leczenia 3.000 zł 4.000 zł 8.000 zł
klauzula  nr  2  –  dzienne  świadczenie  szpitalne  z
powodu NNW

30 zł/dzień limit 1350 zł 30 zł/dzień limit 1350 zł 30 zł/dzień limit 1350 zł

klauzula nr 4 – jednorazowe świadczenie z tytułu
poważnego zachorowania ubezpieczonego

5.000 zł 5.000 zł 5.000 zł

klauzula nr 6 – zwrot kosztów rehabilitacji 3.000 zł 4.000 zł 8.000 zł
klauzula  nr  7 – zwrot kosztów wypożyczenia lub
nabycia  środków  specjalnych  lub  uszkodzenia
sprzętu  medycznego  (limit  dotyczący  uszkodzeń
500 zł)

3.000 zł 4.000 zł 8.000 zł

klauzula  nr  10  –  jednorazowe  świadczenie  na
wypadek  śmierci  prawnego  opiekuna
ubezpieczonego

brak 10.000 zł 10.000 zł

klauzula  nr  12 – dzienne świadczenie  szpitalne z
powodu choroby

10 zł/dzień limit 2000 zł 35 zł/dzień limit 2000 zł 35 zł/dzień limit 2000 zł

klauzula  nr  15  –  Compensa  iME  kids  secure
(wyjaśnienie poniżej)

2 zgłoszenia 2 zgłoszenia 2 zgłoszenia

Składka dla dzieci i młodzieży do 20 lat 39 zł 50 zł 75 zł
Składka dla studentów
nie  ubezpieczane  są  osoby  dorosłe  (szkoły  dla
dorosłych)

47 zł 60 zł 90 zł

Definicje:

1. SU – suma ubezpieczenia;

2. NNW – następstwa nieszczęśliwego wypadku
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3. klauzula – zastrzeżenie, postanowienie lub warunek w umowie;

4. OWU – Ogólne Warunki Ubezpieczenia;

5. * akty sabotażu i terroru – użycie siły lub przemocy psychicznej przeciwko osobom lub własności z pogwałceniem prawa, mające na celu zastraszenie lub
wymuszenie na określonej grupie ludności, przedsiębiorstwie lub państwie ustępstw w drodze do realizacji celów politycznych, ekonomicznych, religijnych
lub ideologicznych.

W rozumieniu klauzuli nr 1 - zwrot kosztów leczenia to niezbędne wydatki poniesione przez Ubezpieczonego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z tytułu:
1. udzielenia pomocy lekarskiej lub ambulatoryjnej;
2. wizyt i honorariów lekarskich;
3. pobytu w szpitalu, badań, zabiegów ambulatoryjnych i operacji( z wyłączeniem operacji plastycznych);
4. nabycia niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych (w tym gips lekki) przepisanych przez lekarza;
5. transportu z miejsca nieszczęśliwego wypadku do szpitala/ambulatorium;
6. zaleconej przez lekarza odbudowy zębów stałych(limit do 300 zł na ząb i nie więcej niż 1000 zł na wszystkie nieszczęśliwe wypadki).

Klauzula nr 6 – zwrot kosztów rehabilitacji – związane z nieszczęśliwym wypadkiem objętym ochroną ubezpieczenia w ramach umowy, wydatki poniesione
przez Ubezpieczonego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z tytułu:
1. zleconych przez lekarza konsultacji rehabilitantów;
2. zabiegów rehabilitacyjnych zleconych przez lekarza/rehabilitanta, w związku z rehabilitacją mająca na celu uzyskanie przez Ubezpieczonego optymalnego
poziomu funkcjonowania utraconych, w wyniku nieszczęśliwego wypadku, czynności uszkodzonego narządu lub narządów.

Klauzula nr 11 – Bezpieczne dziecko w sieci – zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o ubezpieczenie pomocy informatycznej
opartej o sieć serwisu informatycznego iME.
Przedmiotem ubezpieczenia są koszty udzielane Ubezpieczonemu pomocy informatycznej, opartej o sieć serwisu iME polegające na:

1. weryfikacji odwiedzanych przez dziecko stron informatycznych;

2. ustawieniu kontroli rodzicielskiej na popularnych przeglądarkach internetowych;

3. blokadzie wybranych przez rodzica lub opiekuna stron internetowych (np. facebook) – dostęp tylko elektronicznym wyrażeniu zgody przez rodzica;

4. stworzeniu osobnego konta z ograniczonymi uprawnieniami systemowym;

5. skanowaniu antywirusowym i maleware;

6. weryfikacji nielegalnego oprogramowania i usunięciu go na życzenie rodzica lub opiekuna;

7. zdalnej pomocy w odzyskaniu utraconego konta na portalu społecznościowym;

8. zdalnej pomocy w odzyskaniu skrzynki mailowej;

9. zdalnej pomocy w otwarciu podejrzanego załącznika;

10. udzieleniu informacji o możliwości zablokowania telefonu oraz karty SIM;

Sposób korzystania z pomocy:
w celu skorzystania z pomocy informatycznej w ramach niniejszego ubezpieczenia 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 czyli nr polisy.
Pomoc informatyczna dostępna jest 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Przysługuje 2 razy w okresie ubezpieczenia.

Ubezpieczenie NNW obejmuje takie sporty walki jak:
karate, judo, capoeira, jujitsu, takewondo, zapasy,  kendo, kung-fu, tai chi, aikido, kursy samoobrony organizowane na terenie placówki oświatowej, signum
polonicum, rekonstrukcje walk, bitew historycznych. Pozostałe sporty walki są wyłączone.

Obejmuje zajęcia sportowe   w ramach SKS, UKS i w pozaszkolnych klubach sportowych   pod warunkiem, że nie jest to zarobkowe uprawianie sportu.     
Nie obejmuje sportów ekstremalnych lub innych sportów walki, niż te wymienione powyżej.

Wykaz sportów ekstremalnych znajduje się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. 

Zgłaszanie szkód:

1. poprzez stronę internetową www.compensa.pl → likwidacja szkód → ubezpieczenie majątkowe → zgłoś roszczenie online → szkoda na osobie;

2. infolinia Compensa – 801 120 000 lub 22 501 61 00 (codziennie w godzinach 6:00 – 22:00);

3. za pomocą drukowanego formularza zgłoszenia szkody – wypełniony formularz (dostępny na stronie www.compensa.pl) należy przesłać na adres pocztowy
Centrali Compensy lub e-mail: dokumenty@compensa.pl 

Za pośrednictwem e-maila lub poczty tradycyjnej otrzymasz potwierdzenie zgłoszenia szkody oraz wykaz dokumentów potrzebnych do rozpatrzenia zgłoszenia.
Komplet wymaganych dokumentów należy przesłać do Compensy.

Wszelkie wyłączenia, informacje na temat rozszerzenia zakresu oraz definicje znajdują się w OWU, które wraz z kartą produktu przesyłamy w mailu.

W   przypadku pytań prosimy o kontakt na maila:   bozena.krzysztofek  @winsers.pl,   tel. 695 269 362  
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