Oferta ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego
im. Jana III Sobieskiego w Nysie
Zalety oferty:
1. Ochrona ubezpieczeniowa na całym świecie 24 godziny, 7 dni w tygodniu;
2. Najszerszy zakres podstawowy na rynku, najszersza tabela uszczerbkowa;
3. Wysokie limity na koszty leczenia i rehabilitacji;
4. Orzeczenie trwałego uszczerbku bez komisji lekarskiej, na podstawie dokumentacji medycznej;
5. Jesteśmy pierwszą firmą, która w zakresie podstawowym zwraca koszty za poszukiwanie dziecka
do 5 000 zł;
6. W przypadku kosztów leczenia, rehabilitacji zwracamy poniesione koszty w przypadku wystąpienia
nieszczęśliwego wypadku nie skutkującego trwałym uszczerbkiem;
7. W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialność również za uszczerbki spowodowane skręceniem
stawów;
8. Pobyt w szpitalu wskutek NW płatny już od 2 dnia pobytu (nie mniej niż 16 godzin);
9. Odpowiedzialność z tytułu pobytu w szpitalu wskutek choroby – 50 zł/dzień;
10. Wypłacamy świadczenie za boreliozę, która została zdiagnozowana w okresie ubezpieczenia;
11. 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 - bez dodatkowej składki;
12. W przypadku szkół ponadpodstawowych i zespołu szkół uczniowie ostatnich klas objęci są ochroną
dodatkowy miesiąc;
13. Dziecko w sieci - nasi specjaliści pomogą jeśli ktoś włamie się na konto społecznościowe, zablokują
telefon, pomogą otworzyć niebezpieczny załącznik;

14. Możliwość dopisywania ubezpieczonych online za pośrednictwem strony
www.szkola.compensa.pl;
15. Wysokie świadczenia w przystępnej cenie, bardzo szeroki zakres ochrony
Kontakt do Agenta: Małgorzata Miśkiewicz-Rębisz tel. 604 640 602
Tomasz Rębisz tel. 692 455 060

Zakres / wariant

I

Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu
wskutek nieszczęśliwego wypadku

35 000 zł*

Dodatkowe świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku
na zdrowiu wskutek aktów terroru

17 500 zł

Świadczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego
wypadku

40 000 zł

Dodatkowe świadczenie na wypadek śmierci wskutek
nieszczęśliwego wypadku w środku lokomocji lub wskutek
aktów terroru

20 000 zł

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

200 zł

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

150 zł

Zwrot kosztów zleconej przez lekarza operacji plastycznej
będącej następstwem nieszczęśliwego wypadku

10 000 zł

Zwrot kosztów korepetycji niezbędnych w następstwie
nieszczęśliwego wypadku

500 zł

Zwrot kosztów pomocy psychologicznej po nieszczęśliwym
wypadku

500 zł

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

200 zł

Zwrot kosztów leczenia

4 500 zł

Dzienne świadczenie szpitalne po nw*

50 zł / dzień
limit 2 250 zł

Jednorazowe świadczenie z tytułu leczenia szpitalnego
wskutek nw*

X

Jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego
zachorowania Ubezpieczonego

5 000 zł

Zwrot kosztów rehabilitacji –konsultacje i zabiegi
zlecone przez lekarza

4 500 zł

Zwrot kosztów wypożyczenia lub nabycia środków
specjalnych albo uszkodzenia sprzętu medycznego

5 000 zł

Jednorazowe świadczenie w przypadku śmierci
prawnego opiekuna Ubezpieczonego wskutek nw*

5 000 zł

Dzienne świadczenie szpitalne z powodu choroby

50 zł / dzień
limit 2 000 zł

Dziecko w sieci

2 zgłoszenia

Zwrot kosztów poszukiwania dziecka w przypadku
zaginięcia

5 000 zł

Składka dla dzieci i młodzieży do lat 20

65 zł

* Jeżeli stopień (procent) trwałego uszczerbku na zdrowiu ustalony na podstawie tabeli uszczerbkowej wynosi do 10% włącznie, Compensa
wypłaca 400 zł za każdy procent orzeczonego uszczerbku na zdrowiu

