Wrocław, dnia 31 sierpnia 2017 r.

INFORMACJA O UBEZPIECZENIU NNW DZIECI W PRZEDSZKOLU „WIOLINEK”
Informujemy Państwa, że dzieci w Przedszkolu „Wiolinek” we Wrocławiu, w roku szkolnym 2017/2018 będą objęte ubezpieczeniem od następstw
nieszczęśliwych wypadków (NNW) w Towarzystwie Ubezpieczeniowym Compensa.
Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia w postaci trwałego uszczerbku
na zdrowiu, trwałego uszkodzenia ciała lub śmierci dzieci przez cały rok (1.IX.2017 r. - 31.VIII.2018 r.) i 24h/dobę.
Ubezpieczenie obejmuje całodobowo następstwa nieszczęśliwych wypadków, jakie mogą się wydarzyć podczas:
➢ nauki;
➢ w drodze z domu do przedszkola / przedszkola do domu;
➢ w życiu prywatnym.
powstałe na terytorium całego świata.
Suma ubezpieczenia – indywidualny wybór: 15.000 zł lub 10.000 zł.
Wariant: pakiet podstawowy + świadczenia dodatkowe.
Ubezpieczeniem objęte są zdarzenia:
z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku.
Za nieszczęśliwy wypadek uznaje się również:
a) zawał serca i udar mózgu (jeśli zawał lub udar nie są wynikiem choroby przewlekłej),
b) usiłowanie popełnienia lub popełnienie samobójstwa,
c) utonięcie,
d) pogryzienie, ukąszenie, użądlenie,
f) atak epileptyczny,
g) omdlenie,
h) akty sabotażu i terroru.
Dodatkowo świadczeniem objęto:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

zwrot kosztów leczenia:
6.000 zł / 4.000 zł
dzienne świadczenie szpitalne:
35 zł
jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania Ubezpieczonego: 1.000 zł
zwrot kosztów rehabilitacji: 6.000 zł / 4.000 zł
zwrot kosztów naprawy, wypożyczenia, nabycia środków specjalnych: 6.000 zł / 4.000 zł
jednorazowe świadczenie z tytułu śmierci prawnego opiekuna Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku: 1.500 zł
zwrot kosztów pogrzebu w przypadku śmierci prawnego opiekuna Ubezpieczonego: 1.000 zł

Składka płatna jednorazowo
57 zł dla sumy ubezpieczenia 15.000 zł
40 zł dla sumy ubezpieczenia 10.000 zł
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Poniżej pełny zakres ubezpieczenia
PRZEDSZKOLE WIOLINEK WE
WROCŁAWIU

SUMA UBEZPIECZENIA 15.000 zł lub 10.000 zł

Rodzaj ubezpieczenia - Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży
Śmierć w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku Suma ubezpieczenia 15.000 zł lub 10.000 zł;

Częściowy trwały uszczerbek na zdrowiu suma ubezpieczenia 15.000 zł lub 10.000 zł

ZAKRES UBEZPIECZENIA PODSTAWOWY, CAŁODOBOWY

Wysokość wypłaty

1. Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW

100% sumy ubezpieczenia

2. Śmierć Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku w środku lokomocji lub aktów sabotażu i terroru

50% sumy ubezpieczenia (dodatkowo)

3. Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW

100% sumy ubezpieczenia

4. Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek aktów sabotażu i terroru

50% sumy ubezpieczenia (dodatkowo)

*

jednorazowe świadczenie ryczałtowe z tytułu pogryzienia,ukąszenia lub użądlenia

200 zł

*

jednorazowe świadczenie z tytułu nieszczęśliwego wypadku w przypadku gdy nie został orzeczony uszczerbek

225 zł lub 150 zł

* zwrot kosztów operacji plastycznej wskutek NW
* zwrot kosztów korepetycji niezbędnych wskutek NW

40% sumy ubezpieczenia
400 zł

ZAKRES DODATKOWY
5. Klauzula nr 1 - zwrot kosztów leczenia

40% sumy ubezpieczenia

6. Klauzula nr 2 – dzienne świadczenie szpitalne

35 zł za każdy dzień pobytu Ubezpieczonego w szpitalu max. 3.150 zł

7. Klauzula nr 3 - jednorazowe świadczenie z tytułu leczenia szpitalnego wskutek NW
8. Klauzula nr 4 – jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania Ubezpieczonego
9. Klauzula nr 5 - zasiłek dzienny z tytułu krótkotrwałej niezdolności do nauki

1 500 zł lub 1 000 zł
1 000 zł
15 zł / dzień, limit 2 700 zł

10. Klauzula nr 6 – zwrot kosztów rehabilitacji

40% sumy ubezpieczenia

11. Klauzula nr 7 – zwrot kosztów naprawy, wypożyczenia lub zakupu środków specjalnych lub lub uszkodzenia sprzętu medycznego

40% sumy ubezpieczenia

12. Klauzula nr 9 - zwrot kosztów pogrzebu w przypadku śmierci prawnego opiekuna Ubezpieczonego

1 000 zł

13. Klauzula nr 10 - jednorazowe świadczenie z tytułu śmierci prawnego opiekuna Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku

1 500 zł

14. Klauzula nr 13 - jednorazowe świadczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego spowodowanej nowotworem złoślowym

1 000 zł

SKŁADKA

Składka roczna - 57 zł lub 40 zł
FORMY ZGŁOSZENIA SZKODY
1. Pisemnie za pośrednictwem poczty na adres: 02-342 Warszawa, Al.. Jerozolimskie 162
2. Osobiście w każdej placówce terenowej Compensy: 53-235 Wrocław, ul. Grabiszyńska 208
3. Internetowy Formularz Zgłoszenia Szkody to szybkie i komfortowe narzędzie do zgłoszenia szkody - link poniżej

http://www.compensa.pl/fileadmin/user_upload/likwidacja_szkod_pdf/formularze/Zgloszenie_Szkody_NNW.pdf
Druk zgłoszenia szkody dostępny na stronie internetowej Compensy www.compensa.pl w zakładce zgłoszenia szkody - ubezpieczenia majątkowe
Pomoc w zakresie dokumentacji dotyczącej szkody można uzyskać za pośrednictwem infolinii: tel do Call Center:
dla tel. stacjonarnych 801 120 000

dla tel. komórkowych 22 501 60 00

2

Pełne informacje o zakresie ubezpieczenia dostępne są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Dzieci,
Młodzieży, Osób Uczących się oraz Personelu w placówkach oświatowych – Ubezpieczenie Szkolne II (184 ) z dnia 10 kwietnia 2017 r.
Pomoc w zakresie dokumentacji dotyczącej szkody można uzyskać za pośrednictwem infolinii:
telefony do Call Center Compensa Likwidacja Szkód Compensa

+48 22 501 61 00, 801 120 000

WAŻNE!

W żadnym wypadku proszę nie przekazywać oryginałów dokumentów!
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