Ubezpieczenie NNW dzieci i młodzieży szkolnej, osób uczących się praz personelu w
palcówkach oświatowych – Ubezpieczenie Szkolne V 184

Rodzaj ubezpieczenia

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

Rodzaj placówki

Szkoły Ponadpodstawowe

Ubezpieczający

IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.KPT.PIL.EUGENIUSZA
HORBACZEWSKIEGO
ul. Szosa Kisielińska 18, 65-247 Zielona Góra
PESEL/REGON: 383866300

Ubezpieczony
Przedmiot ubezpieczenia

Liczba dzieci, młodzieży, osób uczących się
Zdrowie i życie Ubezpieczonego
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.

Zakres ubezpieczenia

*NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK – nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną,
w wyniku którego Ubezpieczony, niezależnie od swej woli, doznał uszczerbku na
zdrowiu lub zmarł; za nieszczęśliwy wypadek w rozumieniu OWU uznaje się również:
•
zawał serca i udar mózgu,
•
usiłowanie popełnienia lub popełnienie samobójstwa,
•
utonięcie,
•
atak epileptyczny,
•
omdlenie
Zakres obejmuje nieszczęśliwe wypadki powstałe podczas uprawiania sportu (w tym:
karate, judo, capoeira, jujitsu, takewondo, zapasy, kendo, kung-fu, tai chi, aikido,
kursów samoobrony, signum polonicum, rekonstrukcji walk, bitew historycznych) w
ramach SKS, UKS i w pozaszkolnych klubach sportowych pod warunkiem, że nie jest to
zarobkowe uprawianie sportu.

Okres ubezpieczenia

01.09.2020 – 31.08.2021

Forma ubezpieczenia

Imienna

Suma ubezpieczenia

Zgodnie z załącznikiem nr 1

Składka za 1 osobę:

Zgodnie z załącznikiem nr 1

Termin płatności składki

do 30 października 2020 roku
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Likwidacja Szkód

Warunki ubezpieczenia

Ustalenie wysokości należnego świadczenia odbywa się na podstawie pisemnego
zgłoszenia wypadku podpisanego przez Ubezpieczonego (prawnego opiekuna) oraz
dokumentacji medycznej (systemem bez powoływania komisji lekarskiej). W
uzasadnionych przypadkach stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu może być ustalany
na podstawie badań przeprowadzonych przez lekarza. Przyjęcie takiego rozwiązania
wpływa korzystnie na szybkość procesu likwidacji. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię
legitymacji z placówki oświatowej.
Formy zgłoszenia szkody:
•
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.
Pomoc w zakresie dokumentacji dotyczącej szkody można uzyskać za pośrednictwem
infolinii: telefony do Call Center Compensa
Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży,
osób uczących się oraz personelu w placówkach oświatowych – ubezpieczenie szkolne
V 184 zatwierdzonych Uchwała Zarządu Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Vienna Insurance Group z roku 2020

Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa tel. +48 22 / 501 60 00, 801 120 000
KRS 6691, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 526 02 14 686
Kapitał zakładowy: 179 851 957,00 zł - opłacony w całości
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Załącznik nr 1
ZAKRES PODSTAWOWY

SUMA / LIMIT UBEZPIECZENIA
17.000zł

Śmierć wskutek nw
8.500 zł (dodatkowa SU)
Śmierć wskutek nw w środku lokomocji lub wskutek aktów terroru
17.000zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nw
8.500 zł (dodatkowa SU)
Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek aktów terroru
Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa lub kota, ukąszenie przez żmije, użądlenia
Jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia nieszczęśliwego wypadku w przypadku, gdy nie został orzeczony
trwały uszczerbek na zdrowiu

Limit 200 zł
Zdiagnozowana Borelioza 200 zł
Limit 150 zł
10 000 zł

Zwrot kosztów operacji plastycznych wskutek nw
Zwrot kosztów korepetycji niezbędnych w następstwie nieszczęśliwego wypadku
Zwrot kosztów poszukiwania dziecka w przypadku zaginięcia

limit 500 zł
limit 5 000 zł

Zwrot kosztów pomocy psychologicznej po nieszczęśliwym wypadku

limit 500 zł

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

limit 200 zł

Pomoc udzielana opiekunom prawnym w przypadku uprowadzenia lub zaginięcia ubezpieczonego dziecka

limit 500 zł
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ZAKRES DODATKOWY

SUMA / LIMIT UBEZPIECZENIA

Klauzula nr 1 – zwrot kosztów leczenia
Koszty leczenia - niezbędne wydatki poniesione przez Ubezpieczonego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z tytułu:
•
udzielenia pomocy lekarskiej lub ambulatoryjnej;
•
wizyt i honorariów lekarskich;
•
pobytu w szpitalu, badań, zabiegów ambulatoryjnych i operacji (z wyłączeniem operacji plastycznych);
•
nabycia niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych (w tym gips lekki) przepisanych przez lekarza;
•
transportu z miejsca nieszczęśliwego wypadku do szpitala/ambulatorium
•
zaleconej przez lekarza odbudowy zębów stałych*
* Klauzula nr 1 – limit na odbudowę zębów stałych

6.800

1.000 zł na odbudowę zębów stałych,
nie więcej niż 300 zł na jeden ząb

Klauzula nr 2 – dzienne świadczenie szpitalne
Pobyt w szpitalu jest następstwem wystąpienia w okresie ubezpieczenia nieszczęśliwego wypadku powodującego trwały
uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego, niezależnie od tego czy pobyt w szpitalu nastąpił w okresie ubezpieczenia, czy po
jego zakończeniu.
Wypłata:
- Za każdy dzień, maksymalnie 90 dni
- Pobyt w szpitalu co najmniej 2 dni
Klauzula nr 4 – jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania Ubezpieczonego
Za POWAŻNE ZACHOROWANIE uważa się zdiagnozowane u Ubezpieczonego po raz pierwszy w okresie objętym ochroną
ubezpieczeniową w ramach niniejszej Klauzuli (z uwzględnieniem upływu okresu karencji - o ile zgodnie z postawieniami §1
miał zastosowanie), jedno z zachorowań: anemia aplastyczna, choroba tropikalna, guz mózgu, mocznica, nowotwór
złośliwy, paraliż, poliomielitis, sepsa, stwardnienie rozsiane, udar mózgu zawał serca w tym również wykrycie
wrodzonej wady serca
Klauzula nr 5 – zasiłek dzienny z tytułu krótkotrwałej niezdolności do pracy lub nauki
NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY LUB NAUKI – spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem objętym ochroną Ubezpieczeniową w
ramach umowy czasowa niezdolność do wykonywania pracy lub do uczestnictwa w jakichkolwiek zajęciach dydaktycznych.
Pobieranie nauki w domu lub zwolnienie tylko z zajęć sportowych, treningów nie oznacza niezdolności do i pracy lub nauki w
rozumieniu niniejszej Klauzuli

Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa tel. +48 22 / 501 60 00, 801 120 000
KRS 6691, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 526 02 14 686
Kapitał zakładowy: 179 851 957,00 zł - opłacony w całości

30zł / dzień, limit 1.350 zł

Limit 5 000 zł

15 zł
/ dzień, limit 2 700 zł
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Klauzula nr 6 – zwrot kosztów rehabilitacji
KOSZTY REHABILITACJI – związane z nieszczęśliwym wypadkiem objętym ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy,
wydatki poniesione przez Ubezpieczonego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z tytułu:
•
zleconych przez lekarza konsultacji rehabilitantów;
•
zabiegów rehabilitacyjnych zleconych przez lekarza / rehabilitanta,
w związku z rehabilitacją mającą na celu uzyskanie przez Ubezpieczonego optymalnego poziomu funkcjonowania utraconych
w wyniku nieszczęśliwego wypadku czynności uszkodzonego narządu lub narządów

8.500 zł

Klauzula nr 7 – zwrot kosztów naprawy, wypożyczenia, nabycia środków specjalnych
ŚRODKI SPECJALNE – zalecone przez lekarza i określone rodzajowo w wykazie stanowiącym Załącznik 1 do OWU środki
niezbędne w celu wspomagania procesu leczenia prowadzonego w związku z nieszczęśliwym wypadkiem objętym ochroną
ubezpieczeniową w ramach umowy;
* Klauzula nr 7 - lub uszkodzenia sprzętu medycznego

6.800 zł

500 zł

USZKODZENIE SPRZĘTU MEDYCZNEGO – uszkodzenie środków specjalnych lub innego sprzętu medycznego (takiego jak
okulary korekcyjne, aparat słuchowy, pompa insulinowa, aparat ortodontyczny wspomagające proces leczenia) w wyniku
nieszczęśliwego wypadku.
Klauzula nr 8 – zwrot kosztów pogrzebu w przypadku śmierci prawnego opiekuna Ubezpieczonego
KOSZTY POGRZEBU – uzasadnione okolicznościami zdarzenia koszty transportu zwłok na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej do miejsca pochówku, koszty przygotowania zwłok, zakupu trumny, urny lub kremacji zwłok poniesione przez
Ubezpieczonego;
OPIEKUN PRAWNY – rodzic posiadający władzę rodzicielską lub inna osoba, której powierzono sprawowanie opieki na
zasadach określonych przepisach (w szczególności kodeksu rodzinnego i opiekuńczego);
ZDARZENIE – śmierć prawnego opiekuna Ubezpieczonego.
Klauzula nr 9 – jednorazowe świadczenie na wypadek śmierci prawnego opiekuna Ubezpieczonego wskutek NW

Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa tel. +48 22 / 501 60 00, 801 120 000
KRS 6691, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 526 02 14 686
Kapitał zakładowy: 179 851 957,00 zł - opłacony w całości

1.000 zł

10.000 zł

5

Klauzula nr 10 – dzienne świadczenie szpitalne z powodu choroby.
CHOROBA – niebędącą następstwem wady wrodzonej reakcja organizmu na działanie czynnika chorobotwórczego,
objawiająca się zaburzeniami w funkcjonowaniu narządów lub organów ciała, wywołująca niepożądane objawy u
Ubezpieczonego, zdiagnozowana przez lekarza w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej
Wypłata:
•
Za każdy dzień, maksymalnie do limitu odpowiedzialności
•
Pobyt w szpitalu co najmniej 5 dni
•
Dostarczenie karty leczenia szpitalnego
Klauzula nr 11 – BEZPIECZNE DZIECKO W SIECI
Przedmiotem ubezpieczenia są koszty udzielenia Ubezpieczonemu pomocy informatycznej, opartej o sieć serwisu
informatycznego iMe polegającej na:
•
weryfikacji odwiedzanych przez dziecko stron internetowych;
•
ustawieniu kontroli rodzicielskiej na popularnych przeglądarkach internetowych;
•
blokadzie wybranych przez rodzica lub opiekuna stron internetowych (np. facebook) – dostęp tylko po elektronicznym
wyrażeniu zgodny przez rodzica;
•
stworzeniu osobnego konta z ograniczonymi uprawnieniami systemowymi;
•
skanowaniu antywirusowym i maleware;
•
weryfikacji nielegalnego oprogramowania i usunięciu go na życzenie rodzica lub opiekuna;
•
zdalnej diagnostyce i naprawie niewłaściwie działającego oprogramowania, jeżeli w okresie ubezpieczenia nastąpiła
awaria urządzenia;
•
zdalnej pomocy w odzyskaniu utraconego konta na portalach społecznościowych;
•
zdalnej pomocy w odzyskaniu skrzynki mailowej;
•
zdalnej pomocy w otwarciu podejrzanego załącznika;
•
Udzieleniu informacji o możliwości zablokowaniu telefonu oraz karty SIM
Pomoc informatyczna:
•
dostępna jest 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu;
•
Przysługuje 2 raz w rocznym okresie ubezpieczenia na jednego ubezpieczonego.

35 zł za każdy dzień pobytu
Ubezpieczonego w szpitalu, nie więcej
niż 2 000 zł

W zakresie

Składka dla szkoły
Składka nnw za 1 osobę

Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa tel. +48 22 / 501 60 00, 801 120 000
KRS 6691, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 526 02 14 686
Kapitał zakładowy: 179 851 957,00 zł - opłacony w całości

52zł
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ATUTY OFERTY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Najszerszy zakres podstawowy na rynku,
Najszersza tabela uszczerbkowa,
Wysoka suma ubezpieczenia na śmierć dziecka nawet do 100 000 zł,
W zakresie podstawowym zwracamy koszty za poszukiwanie dziecka do 5 000 zł,
Idąc krok dalej w zakresie znajduje się udzielenie pomocy opiekunom prawnym w przypadku
uprowadzenia lub zaginięcia Ubezpieczonego dziecka
Pomoc psychologiczna dla opiekuna prawnego w związku ze śmiercią Ubezpieczonego dziecka na
skutek NW
W zakresie podstawowym odpowiadamy za uprawianie sportów w tym karate, judo, capoeira, jujitsu,
takewondo, zapasy, kendo, kung-fu, tai chi, aikido, kursów samoobrony, signum polonicum,
rekonstrukcji walk, bitew historycznych), Uwaga nie pobieramy dodatkowej składki!
Dajemy dodatkową sumę ubezpieczenia na wypadek śmierci w środku lokomocji lub wskutek aktów
terroru (na całym świecie),
Dajemy dodatkową sumę ubezpieczenia na trwały uszczerbek wskutek aktów terroru (na całym
świecie),
W zakresie podstawowym zwracamy koszty psychologa po wystąpieniu nieszczęśliwego wypadku,
Płacimy za boreliozę, która została zdiagnozowana w okresie ubezpieczenia,
Płacimy za nieszczęśliwy wypadek, który nie skutkował trwałym uszczerbkiem,
Wysokie limity na koszty leczenia i rehabilitacji,
W przypadku kosztów leczenia, rehabilitacji zwracamy poniesione koszty w przypadku wystąpienia
nieszczęśliwego wypadku nie skutkującego trwałym uszczerbkiem,
Duża suma za śmierć opiekuna prawnego w wyniku NW (10 000 zł),
Za poważne zachorowania zapłacimy również w przypadku zdiagnozowania wrodzonej wady serca do
5 000 zł,
Zapłacimy za zniszczone okulary w wyniku NW,
Klauzula nr 10 – dzienne świadczenie szpitalne z powodu choroby również dla dzieci ze żłóbków i
przedszkoli,
Możliwość ubezpieczenia dyrektów, zastępców i wszystkich pracowników placówki oświatowej na
jednej Klauzuli ,
Możliwość dopasowania zakresu ubezpieczenia do potrzeb najbardziej wymagającego klienta,
Nasi specjaliści pomogą jeśli ktoś włamie się na konto społecznościowe, zablokują telefon, pomogą
otworzyć niebezpieczny załącznik,
Możliwość dopasowania zakresu ubezpieczenia do potrzeb najbardziej wymagającego klienta,
W przypadku szkół ponadpodstawowych i zespołu szkół uczniowie ostatnich klas objęci są ochroną o
dodatkowy miesiąc,
Możliwość dopisywania ubezpieczonych online za pośrednictwem strony szkoła.compensa.pl
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