Compensa - Klauzula Szkolna (NNW 1111) – oferta na rok szkolny
2020/2021
zakres terytorialny – cały świat
ochrona 24 godziny 7 dni w tygodniu w szkole, w domu, na
wakacjach i nie tylko
Kto może być Ubezpieczającym?
- osoba fizyczna lub osoba
prawna

Kto może być Ubezpieczonym?
- dzieci i młodzież szkolna do 20 roku
życia
- polisa indywidualna lub grupowa
- dzieci z różnych szkół

Okres ubezpieczenia
- 1 rok od dnia następnego po
wystawieniu polisy
Co to jest nieszczęśliwy wypadek?
nagłe zdarzenie wywołane przyczyną
zewnętrzną, w wyniku którego osoba
niezależnie od swej woli, doznała
uszczerbku na zdrowiu lub zmarła
a także
zawał serca lub udar mózgu, usiłowanie
popełnienia lub popełnienie samobójstwa,
utonięcie, atak epileptyczny, omdlenie

ZAKRES/WARIANTY
Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek
nieszczęśliwego wypadku
Dodatkowe świadczenie z tytułu trwałego
uszczerbku na zdrowiu wskutek aktów sabotażu i
terroru
Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku
Dodatkowe świadczenie na wypadek śmierci
wskutek nieszczęśliwego wypadku w środku
lokomocji lub aktów sabotażu i terroru
Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia
przez psa lub kota, ukąszenia przez żmiję,
użądlenia
WARUNEK – skorzystanie z leczenia ambulatoryjnego,
ugryzienia przez kleszcza, jeżeli zdiagnozowano
boreliozę

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

SPORTY?
- TAK w zakresie, w tym karate, judo, capoeira,
jujitsu, takewondo, zapasy,
kendo, kung-fu, tai chi, aikido
- nie obejmujemy zakresem ochrony sportów
ekstremalnych, sportów walki poza
wymienionymi powyżej

A

B

C

30 000 zł

40 000 zł

100 000 zł

15 000 zł

20 000 zł

50 000 zł

50 000 zł

70 000 zł

100 000 zł

25 000 zł

35 000 zł

50 000 zł

200 zł

200 zł

200 zł

150 zł

150 zł

150 zł

500 zł

500 zł

500 zł

500 zł

500 zł

500 zł

200 zł

200 zł

200 zł

wypłata na podstawie dokumentacji medycznej

Zwrot kosztów korepetycji niezbędnych w
następstwie nieszczęśliwego wypadku
absencja w szkole co najmniej 7 dni szkolnych

Zwrot kosztów pomocy
psychologicznej po nieszczęśliwym wypadku
Zwrot kosztów pomocy psychologicznej
udzielonej opiekunowi prawnemu w związku ze

śmiercią Ubezpieczonego dziecka na skutek
nieszczęśliwego wypadku
Zwrot kosztów operacji plastycznej niezbędnej
wskutek NW

10 000 zł

10 000 zł

10 000 zł

4 000 zł

6 000 zł

8 000 zł

1 000 zł

1 500 zł

3 000 zł

5 000 zł

5 000 zł

5 000 zł

4 000 zł
4 000 zł

6 000 zł
6 000 zł

8 000 zł
8 000 zł

(uszkodzenie sprzętu
medycznego max. 500 zł)

(uszkodzenie sprzętu
medycznego max. 500 zł)

(uszkodzenie sprzętu
medycznego max. 500 zł)

35 zł / dzień

35 zł / dzień

35 zł / dzień

(max. 500 zł)

(max. 500 zł)

(max. 500 zł)

10 000 zł

10 000 zł

10 000 zł

Zwrot kosztów leczenia
w tym zwrotu kosztów odbudowy zębów stałych limit
wynosi 1 000 zł na wszystkie NW w okresie
ubezpieczenia, 300 zł na jednego zęba stałego

Jednorazowe świadczenie z tytułu leczenia
szpitalnego wskutek NW
pobyt minimum 14 dni kalendarzowych

Jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego
zachorowania Ubezpieczonego
(anemia aplastyczna, guz mózgu, mocznica, nowotwór
złośliwy, paraliż, poliomielitis, sepsa, stwardnienie
rozsiane, udar mózgu, wrodzona wada serca, zawał
serca, choroba tropikalna wymieniona w OWU) – 60
dni karencja

Zwrot kosztów rehabilitacji
Zwrot kosztów wypożyczenia lub nabycia
środków specjalnych lub uszkodzenia sprzętu
medycznego

Dzienne świadczenie szpitalne z powodu
choroby
pobyt w szpitalu min. 5 dni

Jednorazowe świadczenie na wypadek śmierci
prawnego opiekuna Ubezpieczonego wskutek NW

Dziecko w sieci
weryfikacji odwiedzanych przez dziecko stron
internetowych; ustawieniu kontroli rodzicielskiej na
popularnych przeglądarkach internetowych;
blokada wybranych przez rodzica lub opiekuna stron
internetowych (np. facebook) – dostęp tylko po
elektronicznym wyrażeniu zgodny przez rodzica;
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu

Pomoc udzielana opiekunom prawnym przypadku
uprowadzenia lub zaginięcia ubezpieczonego
dziecka
organizacja pomocy przy powiadomieniu i współpracy z
POLICJĄ, uruchomieniu CHILD ALERT, doradztwo
prawne i taktyczne

Zwrot kosztów poszukiwania
przypadku zaginięcia

Składka roczna za 1 osobę:

dziecka

w

2 zgłoszenia

2 zgłoszenia

2 zgłoszenia

(w okresie ubezpieczenia)

(w okresie ubezpieczenia)

(w okresie ubezpieczenia)

1 telefon

1 telefon

1 telefon

(w okresie ubezpieczenia)

(w okresie ubezpieczenia)

(w okresie ubezpieczenia)

5 000 zł

5 000 zł

5 000 zł

55 zł

79 zł

139 zł

