Infolinia Compensy: 0801 120 000, 22 501 61 00

Ubezpieczenie Następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci,
młodzieży, osób uczących się oraz personelu w placówkach oświatowych
Polisa typ 184 nr 001006307
Okres ubezpieczenia 01.09.2017r. - 31.08.2018 r.
ZAKRES PODSTAWOWY
Śmierć wskutek NW
Śmierć wskutek NW w środku lokomocji lub aktów sabotażu i terroru
Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW
Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek aktów sabotażu i terroru

SUMA / LIMIT UBEZPIECZENIA
13 000 zł
6 500 zł
(dodatkowa suma ubezpieczenia)
11 000 zł
5 500 zł
(dodatkowa suma ubezpieczenia)

Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia, ukąszenia, użądlenia

200 zł

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

165 zł

Zwrot kosztów operacji plastycznych wskutek NW
Zwrot kosztów korepetycji niezbędnych wskutek NW
ZAKRES DODATKOWY
Klauzula nr 1 - zwrot kosztów leczenia
Klauzula nr 2 - dzienne świadczenie szpitalne
Klauzula nr 4 - jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania Ubezpieczonego
Klauzula nr 5 - zasiłek dzienny z tytułu krótkotrwałej niezdolności do pracy lub nauki
Klauzula nr 6 - zwrot kosztów rehabilitacji
Klauzula nr 7 - zwrot kosztów naprawy, wypożyczenia, nabycia środków
specjalnych lub uszkodzenia sprzętu medycznego

4 400 zł
400 zł
SUMA / LIMIT UBEZPIECZENIA
4 400 zł
35 zł / dzień, limit 3 150 zł
1 000 zł
15 zł / dzień, limit 2 700 zł
4 400 zł
4 400 zł 500 zł

Klauzula nr 8 - zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osoby niepełnosprawnej

5 500 zł

Klauzula nr 9 - zwrot kosztów pogrzebu w przypadku śmierci prawnego opiekuna
Ubezpieczonego

1 000 zł

Klauzula nr 10 - jednorazowe świadczenie na wypadek śmierci prawnego opiekuna
Ubezpieczonego
wskutek nieszczęśliwego wypadku
SKŁADKA NNW ZA 1 OSOBĘ:

1 500 zł
40 zł

Formy zgłoszenia szkody:

Na stronie internetowej www.compensa.pl (zgłoszenie szkód z polisy majątkowej)

Pisemne za pośrednictwem poczty na adres :Compensa TU S.A. VIG, 02-342 Warszawa, Al. Jerozolimskie 162

Osobiście w każdej placówce terenowej COMPENSY
Druk zgłoszenia szkody dostępny jest na stronie Compensa www.compensa.pl bądź w szkole.

