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Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dzieci i młodzieży oraz
personelu w placówkach oświatowych - Ubezpieczenie Szkolne II 184 obejmuje
następstwa nieszczęśliwych wypadków, jakie mogą się wydarzyć podczas nauki lub
pracy, w drodze z domu do szkoły, do pracy i ze szkoły, z pracy do domu, w życiu
prywatnym, powstałe na terytorium całego świata, 24 godziny na dobę.
Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa:











nieszczęśliwych wypadków powstałych w okresie odpowiedzialności
Compensa TU S.A. VIG
zawału serca
udaru mózgu
usiłowania popełnienia samobójstwa
popełnienia samobójstwa
utonięcia
ataku epileptycznego
omdlenia
boreliozy
uprawiania sportów

Indywidualną obsługę Państwa Placówki Oświatowej zapewnia
Agent Compensa Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
Pani Joanna Siatka
Tel. : 507 202 892
e- mail: jssiatka@interia.pl

Zakres Ubezpieczenia NNW
ZAKRES PODSTAWOWY

Śmierć wskutek NW
Śmierć wskutek NW w środku lokomocji lub aktów terroru
Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW
Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek aktów sabotażu i terroru

SUMA / LIMIT

15 000 zł
7 500 zł
15 000 zł
7 500 zł

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

200 zł

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

225 zł

Zwrot kosztów operacji plastycznych wskutek NW

6 000 zł
400 zł

Zwrot korepetycji niezbędnych wskutek NW

ZAKRES DODATKOWY
Klauzula nr 1 - zwrot kosztów leczenia

SUMA / LIMIT

6 000 zł

Klauzula nr 2 - dzienne świadczenie szpitalne
35 zł / dzień, limit 3150 zł
Klauzula nr 4 jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania ubezpieczonego

1 000 zł

Klauzula nr 6 –
zwrot kosztów rehabilitacji

6 000 zł

Klauzula nr 7zwrot kosztów wypożyczenia lub środków specjalnych lub uszkodzenia sprzętu
medycznego

6 000 zł
500 zł

Klauzula nr 8zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osoby niepełnosprawnej

7 500 zł

Klauzula Nr 10jednorazowe świadczenie na wypadek śmierci prawnego opiekuna ubezpieczonego
wskutek NW

1 500 zł

Klauzula Nr 14jednorazowe świadczenie z tytułu zdiagnozowania u ubezpieczonego wrodzonej wady
serca
Klauzula nr 15 –
Compensa iMe- Ubezpieczenie iMe Kids Secure

1 000 zł
1 zgłoszenie

