Zakres Ubezpieczenia Grupowego następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i
młodzieży oraz pracowników ZSTiE we Wrocławiu na 2020/2021 nr polisy 184-001021050

ZAKRES PODSTAWOWY

SUMA/LIMIT
UBEZPIECZENIA

Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku
Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku w środku lokomocji
lub ataków sabotażu i terroru (dodatkowa suma ubezpieczenia)
Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego
wypadku
Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek ataków sabotażu i
terroru (dodatkowa suma ubezpieczenia)
Pogryzienia, ukąszenia , użądlenia – jednorazowe świadczenie

18 000 zł
9 000 zł

Zwrot
kosztów
korepetycji
niezbędnych
wskutek
nieszczęśliwego wypadku
Jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia nieszczęśliwego
wypadku w przypadku, gdy nie został orzeczony trwały
uszczerbek na zdrowiu
Zwrot kosztów operacji plastycznych wskutek nieszczęśliwego
wypadku
Zwrot kosztów pomocy psychologicznej po NW
Zwrot kosztów poszukiwania dziecka w przypadku zaginięcia

500 zł

ZAKRES DODATKOWY
Zwrot kosztów leczenia

18 000 zł
9 000 zł
200 zł

150 zł
10 000 zł
500 zł
5 000 zł

SUMA/LIMIT
UBEZPIECZENIA
7 200zł

Dzienne świadczenie szpitalne
Jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania
ubezpieczonego
Zwrot kosztów rehabilitacji

70 zł/dzień / limit 3 150 zł
5 000 zł

Zwrot kosztów naprawy wypożyczenia lub nabycia środków
specjalnych lub uszkodzenia sprzętu medycznego
Zwrot kosztów pogrzebu w przypadku śmierci prawnego
opiekuna Ubezpieczonego
Ubezpieczenie iMe Kids Secure (bezpieczne dziecko w sieci)

7 200 zł/ 500 zł

Odpowiedzialność za mienie powierzone na przechowanie do
szatni (dodatkowa składka 200,zł)
Odpowiedzialność cywilna personelu placówki oświatowej i
dyrektora (dodatkowa składka 2,zł)
Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona o dodatkowy
miesiąc dla uczniów ostatnich klas

Składka następstw nieszczęśliwych wypadków
za 1 osobę

9 000 zł

1 000 zł
2 zgłoszenia
Suma gwarancyjna 2000,zł
Na 1 zdarzenie 150,zł
Suma gwarancyjna 100 000,zł
Tak

62 zł

NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK – nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w wyniku
którego Ubezpieczony, niezależnie od swej woli, doznał trwałego 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

Trwały uszczerbek na zdrowiu wypłacany jest w oparciu o Tabelę Uszczerbkową obowiązującą
w dniu zawarcia umowy.
KOSZTY LECZENIA – związane z nieszczęśliwym wypadkiem objętym ochroną
ubezpieczeniową w ramach umowy 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.
POBYT W SZPITALU – pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego
wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy, służący przywróceniu lub
poprawie zdrowia Ubezpieczonego. Jako pierwszy dzień pobytu Ubezpieczonego w szpitalu
liczony jest dzień rejestracji, a jako ostatni - dzień wypisu ze szpitala. Jeżeli w czasie pobytu w
szpitalu nastąpił zgon Ubezpieczonego, okres pobytu w szpitalu liczony jest do daty zgonu
Ubezpieczonego. Za każdy dzień, maksymalnie 90 dni Pobyt w szpitalu co najmniej 2 dni .
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 – 60 dni), jedno z zachorowań: anemia aplastyczna,
choroba tropikalna, guz mózgu mocznica, nowotwór złośliwy, paraliż, poliomielitis, sepsa,
stwardnienie rozsiane, udar mózgu, wrodzona wada serca, zawał serca
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.
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.
UBEZPIECZENIE iMe Kids Secure
Koszty pomocy informatycznej 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.

Zgłoszenie szkody/roszczenia –
- internetowy formularz zgłoszenia szkody w dowolnej porze
- telefonicznie 801 120 000 lub 22 501 61 00 codziennie w godz. 6-22
- drukowany formularz zgłoszenia szkody – wypełniony formularz (dostępny na stronie
www.compensa.pl należy przesłać na adres pocztowy Centrali Compensy lub e-mail:
dokumenty@compensa.pl.
Następnie otrzymasz SMS z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia i danymi Twojego
likwidatora szkody.

Wszelkie zapytania i informacje (również szkody) można zgłaszać bezpośrednio u
agenta obsługującego:
Krzesisława Górzna
Tel. 601 539 549
Biuro: ul. Kościuszki 34 lok. 006
50-012 Wrocław
e:mail: krzesia@gmail.com
www.krzesia.pl

