Compensa - Ubezpieczenie NNW Szkolne
Rodzaj ubezpieczenia

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży, osób uczących się
oraz personelu w placówkach oświatowych – ubezpieczenie szkolne II 184

Ubezpieczający

Zespół Szkół Zawodowych w Giżycku

Ubezpieczony

Dzieci, młodzież, osoby uczące się oraz personel placówki oświatowej

Zakres ubezpieczenia

Ubezpieczenie obejmuje całodobowo następstwa nieszczęśliwych wypadków, jakie mogą
się wydarzyć podczas:

nauki lub pracy,

w drodze z domu do szkoły / pracy i ze szkoły / pracy do domu,

w życiu prywatnym,

powstałe na terytorium całego świata

Okres ubezpieczenia

2017-09-01 do 2018-08-31

ZAKRES I SUMY UBEZPIECZENIA
Zakres podstawowy
Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku
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
10 000zł
5 000zł (dodatkowa suma ubezpieczenia)
10 000zł
5 000zł (dodatkowa suma ubezpieczenia)

Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia, ukąszenia, użądlenia

200zł

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

Limit 1.5% s.u. na trwały uszczerbek

150zł

Zwrot kosztów operacji plastycznych wskutek NW

Limit 40% s .u. na trwały uszczerbek

4 000zł

Zwrot kosztów korepetycji niezbędnych wskutek NNW

400zł

Zakres dodatkowy

Suma / Limit ubezpieczenia

Klauzula nr 1- zwrot kosztów leczenia

Limit 40% s .u. na trwały uszczerbek

4 000zł

Klauzula nr 6 – zwrot kosztów rehabilitacji

Limit 40% s .u. na trwały uszczerbek

4 000zł

Klauzula nr 7 – zwrot kosztów naprawy, wypożyczenia ,nabycia środków specjalnych
Lub uszkodzenia sprzętu medycznego

Limit 40% s .u. na trwały uszczerbek
500zł

4 000zł

Klauzula nr 15 – COMPENSA iMe- Ubezpieczenie iMe Kids Secure

1 zgłoszenie

Klauzula nr 17 – odpowiedzialność cywilna personelu placówki oświatowej

Suma gwarancyjna 100 000zł

Likwidacja szkód

Formy zgłoszenia szkody:
Pisemne za pośrednictwem poczty na adres:

Compensa TU S.A. Vienna Insurance
Group
Al. Jerozolimskie 162,
02-342 Warszawa

Osobiście w Biurze
Ubezpieczeniowym Alicja Dykyj w
Giżycku ul. Kościuszki 14
tel. 514 508 471

Na stronie www.compensa.pl

Dzwoniąc na Infolinię: 801 120 000

Warunki ubezpieczenia

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw
nieszczęśliwych wypadków dzieci,
młodzieży, osób uczących się oraz personelu
w placówkach oświatowych – ubezpieczenie
szkolne II 184 zatwierdzone przez Zarząd
Compensa TU S.A. VIG Uchwałą nr 4/04/2017
z dnia 10 kwietnia 2017r

