NNW w Compensie
to kompleksowa ochrona
24h na dobę
dla Twojego dziecka
w szkole i poza nią!
Ubezpieczenie adresowane do Dzieci i Młodzieży,
Osób uczących się, które nie ukończyły 20 roku życia.
OFERTA 2020

WARIANT A

WARIANT B

WARIANT C

Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku

50.000 zł

70.000 zł

100.000 zł

Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW

30.000 zł

40.000 zł

100.000 zł

Dodatkowe świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek
aktów sabotażu i terroru

15.000 zł

20.000 zł

30.000 zł

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

25.000 zł

35.000 zł

50.000 zł

200 zł

200 zł

200 zł

150 zł

150 zł

150 zł

Zwrot kosztów korepetycji niezbędnych w następstwie nieszczęśliwego
wypadku (gdy przerwa w nauce trwa co najmniej 7 dni)

500 zł

500 zł

500 zł

Zwrot kosztów pomocy psychologicznej po nieszczęśliwym wypadku

500 zł

500 zł

500 zł

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

200 zł

200 zł

200 zł

Zwrot kosztów operacji plastycznej niezbędnej wskutek NW

10.000 zł

10.000 zł

10.000 zł

Zwrot kosztów leczenia

4.000 zł

6.000 zł

8.000 zł

Jednorazowe świadczenie z tytułu leczenia szpitalnego wskutek NW

1.000 zł

1.500 zł

3.000 zł

Jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania
Ubezpieczonego

5.000 zł

5.000 zł

5.000 zł

Zwrot kosztów rehabilitacji

4.000 zł

6.000 zł

8.000 zł

Zwrot kosztów wypożyczenia lub nabycia środków specjalnych lub
uszkodzenia sprzętu medycznego

4.000 zł

6.000 zł

8.000 zł

35 zł / dzień

35 zł / dzień

35 zł / dzień

Jednorazowe świadczenie na wypadek śmierci prawnego opiekuna
Ubezpieczonego wskutek NW

10.000 zł

10.000 zł

10.000 zł

Bezpieczne dziecko w sieci
Pomoc informatyczna, oparta o sieć serwisu informatycznego iMe

2 zgłoszenia

2 zgłoszenia

2 zgłoszenia

Pomoc udzielana opiekunom prawnym w przypadku uprowadzenia lub
zaginięcia ubezpieczonego dziecka

1 telefon

1 telefon

1 telefon

Zwrot kosztów poszukiwania dziecka w przypadku zaginięcia

5.000 zł

5.000 zł

5.000 zł

55 zł

79 zł

139 zł

Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa lub kota, ukąszenia
przez żmiję, użądlenia (przysługuje 1 raz w okresie ubezpieczenia)
Jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia nieszczęśliwego wypadku
w przypadku, gdy nie został orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu
(przysługuje 1 raz w okresie ubezpieczenia)

(uszkodzenie sprzętu medycznego max. 500 zł)

Dzienne świadczenie szpitalne z powodu choroby

Pod warunkiem, że pobyt w szpitalu trwał nieprzerwanie co najmniej 5 dni

SKŁADKA za rok

(max. 500 zł)

(max. 500 zł)

(max. 500 zł)

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
 UPRAWIANIA SPORTU WYCZYNOWO w ramach SKS, UKS i w pozaszkolnych klubach sportowych.
Zakres ubezpieczenia obejmuje min. sporty walki i sporty obronne takie jak: karate, judo, capoeira, jujitsu, taekewondo,
zapasy, kendo, kung-fu, tai chi, aikido, a także rekonstrukcje walk i bitew historycznych.
Ubezpieczenie nie będzie obejmowało sportów uprawianych zarobkowo, sportów ekstremalnych, innych sportów walki
niż wymienione wyżej, rugby i footbollu amerykańskiego.

Nieszczęśliwy wypadek
Definiuje się jako 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 terytorialny
COMPENSA obejmuje ochroną na terytorium Świata, z zastrzeżeniem możliwych wyłączeń terytorialnych (klauzule) dla
poszczególnych zdarzeń wskazanych w OWU. Dla ryzyka śmierć oraz trwały uszczerbek wskutek aktów sabotażu i terroru zakres
terytorialny ograniczony jest do Krajów Członkowskich Unii Europejskiej.

W razie szkody
Zgłoś szkodę za pomocą:
 internetowego formularza zgłoszenia szkody – komfortowego narzędzia online, za pomocą którego zgłosisz szkodę o dowolnej
porze;
 infolinii Compensa Kontakt – 801 120 000 lub 22 501 61 00 (codziennie w godzinach 6.00–22.00);
 drukowanego formularza zgłoszenia szkody – wypełniony formularz (dostępny na stronie 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.

Niniejszy materiał ma charakter jedynie informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Szczegółowe warunki
ubezpieczenia i ryzyka z nim związane, jak również informacje na temat ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz zasady działania produktu określone są
w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia „COMPENSA NNW 1111” oraz Klauzuli szkolnej z dnia 21.03.2020r.

