. . . . . . . . . . . . . . . . . . dn, . . . . . . . . . . 2016
Kalkulacja do oferty następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży, osób uczących się oraz personelu w
placówkach oświatowych - Ubezpieczenie Szkolne 184
ZAKRES PODSTAWOWY
Śmierć wskutek NW
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
12 000 zł
6 000 zł
(dodatkowa suma ubezpieczenia)
12 000 zł
6 000 zł
(dodatkowa suma ubezpieczenia)

Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia, ukąszenia,
użądlenia

200 zł

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

180 zł

Zwrot kosztów operacji plastycznych wskutek NW
ZAKRES DODATKOWY
Klauzula nr 1 - zwrot kosztów leczenia
Klauzula nr 2 - dzienne świadczenie szpitalne

4 800 zł
SUMA / LIMIT UBEZPIECZENIA
4 800 zł
35 zł / dzień

Klauzula nr 4 - jednorazowe świadczenie z tytułu
poważnego zachorowania Ubezpieczonego

1 000 zł

Klauzula nr 6 - zwrot kosztów rehabilitacji

4 800 zł

Klauzula nr 7 - zwrot kosztów naprawy, wypożyczenia lub
nabycia środków specjalnych

4 800 zł

Klauzula nr 10 - jednorazowe świadczenie na wypadek
śmierci prawnego opiekuna Ubezpieczonego wskutek NW

1 500 zł

SKŁADKA NNW ZA 1 OSOBĘ:

45 zł

Klauzula nr 12 - odpowiedzialność cywilna dyrektora
placówki oświatowej

Suma gwarancyjna 50 000 zł
Składka 50 zł

Klauzula nr 13 - odpowiedzialność cywilna personelu
placówki oświatowej

Suma gwarancyjna 100 000 zł
1 zł / osoba

Klauzula nr 14 - odpowiedzialność za mienie powierzone
na przechowanie do szatni

Suma ubezpieczenia 2 000 zł
Składka 200 zł

Klauzula nr 15 - odpowiedzialność cywilna z tytułu
prowadzenia żywienia zbiorowego w placówce oświatowej

Suma gwarancyjna 50 000 zł
Składka 100 zł

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
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

Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa
Compensa Kontakt: +48 22 501 60 00, 801 120 000

OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB
UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH - UBEZPIECZENIE SZKOLNE 184
Szanowni Państwo,
Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group ma przyjemność przedstawić Państwu ofertę
ubezpieczenia Następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży, osób uczących się oraz personelu w placówkach
oświatowych - Ubezpieczenie Szkolne 184.
Rodzaj ubezpieczenia

Ubezpieczenie Następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży, osób uczących się
oraz personelu w placówkach oświatowych - Ubezpieczenie Szkolne 184

Rodzaj placówki

Szkoły podstawowe

Ubezpieczający

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
44-240 Żory, ul.Wysoka 13
REGON:

Ubezpieczony

Liczba dzieci, młodzieży, osób uczących się : 330
Liczba dzieci, młodzieży, osób uczących się zwolnionych z opłacenia składki: 49
Liczba personelu placówki: 0

Przedmiot ubezpieczenia

Zdrowie i życie Ubezpieczonego

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

2016-09-01 - 2017-08-31

Forma ubezpieczenia

Imienna

Składka łączna z całej polisy 13 020 zł
Termin płatności składki
do 31 października 2016
Wsparcie dla placówki
BON żywnościowy, BON stypendialny, BON edukacyjny, BON bezpieczeństwa
(do wyboru)
Likwidacja Szkód

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.

Warunki ubezpieczenia

Ogólne warunki Ubezpieczenia Następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży, osób
uczących się oraz personelu w placówkach oświatowych – Ubezpieczenie Szkolne 184 zatwierdzone
Uchwałą Zarządu Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group nr 8/04/2016 z
dnia 11 kwietnia 2016 roku i mających zastosowanie do umów zawieranych od dnia 18 kwietnia 2016
roku.

Kontakt do Agenta

Ewa Śmietana
605665670

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
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

Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa
Compensa Kontakt: +48 22 501 60 00, 801 120 000

