UBEZPIECZENIE NNW DLA DZIECI I MŁODZIEŻY





całodobowa ochrona ubezpieczeniowa, tj. w szkole, w domu, na wakacjach
następstwa wypadków zaistniałych na całym świecie
oferta dla dzieci i młodzieży w wieku do 19 lat z różnych szkół
indywidualnie, niezależnie od całej szkoły!

Zakres świadczeń

Wariant A

Wariant B

Wariant C

Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku

20 000 zł

28 000 zł

30 000 zł

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

10 000 zł

14 000 zł

15 000 zł

100 zł

140 zł

150 zł

50 zł

70 zł

75 zł

200 zł

200 zł

200 zł

400 zł

400 zł

400 zł

150 zł

210 zł

225 zł

Zwrot kosztów operacji plastycznej niezbędnej wskutek NW

do 4 000 zł

do 5 600 zł

do 6 000 zł

Zwrot kosztów leczenia

do 4 000 zł

do 5 600 zł

do 6 000 zł

1 000 zł

1 400 zł

1 500 zł

1 000 zł

1 000 zł

1 000 zł

Zwrot kosztów rehabilitacji

do 4 000 zł

do 5 600 zł

do 6 000 zł

Zwrot kosztów naprawy, wypożyczenia lub nabycia środków specjalnych

do 4 000 zł

do 5 600 zł

do 6 000 zł

10 zł / dzień
max 500zł

10 zł / dzień
max 500zł

10 zł / dzień
max 500zł

1 500 zł

1 500 zł

1 500 zł

Compensa iMe - Ubezpieczenie iMe Kids Secure
Pomoc informatyczna, min: weryfikacja przeglądanych stron, blokada wybranych
stron, skanowanie antywirusowe, stworzenie osobnego konta z ograniczeniami

1 zgłoszenie

1 zgłoszenie

1 zgłoszenie

Składka roczna za 1 osobę:

43,00 zł

59,00 zł

79,00 zł

świadczenie dodatkowe, wypłacane niezależnie od świadczenia za śmierć wskutek NNW

Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW
za każdy procent uszczerbku

Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek aktów sabotażu i terroru
za każdy procent uszczerbku

Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia, ukąszenia lub użądlenia
Warunek: skorzystanie z pomocy ambulatoryjnej, przysługuje raz w okresie ubezpieczenia

Zwrot kosztów korepetycji niezbędnych w przypadku NW
Przerwa w nauce wskutek NNW co najmniej 7 dni szkolnych

Jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia NW, gdy nie został orzeczony
trwały uszczerbek na zdrowiu
(Wypłata na podstawie dokumentacji medycznej. Przysługuje raz w okresie ubezpieczenia)

Jednorazowe świadczenie z tytułu leczenia szpitalnego wskutek NW
jeśli leczenia trwało co najmniej 14 dni

Jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania Ubezpieczonego
Karencja 60 dni

Dzienne świadczenie szpitalne z powodu choroby
Pobyt w szpitalu nieprzerwalnie, co najmniej 5 dni kalendarzowych

Jednorazowe świadczenie na wypadek śmierci prawnego opiekuna
Ubezpieczonego wskutek NW

Nieszczęśliwy wypadek
Za nieszczęśliwy wypadek Compensa uznaje również zawał serca i udar mózgu, atak epileptyczny, omdlenie
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www.insus-szkolne.pl

Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu
Wysokość świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wyliczana jest jako iloczyn wysokości trwałego uszczerbku na zdrowiu i
wysokości świadczenia za 1% w wybranym wariancie.
Stopień trwałego uszczerbku ustalany jest po zakończonym leczeniu w oparciu o TABELĘ OCENY PROCENTOWEJ TRWAŁEGO USZCZERBKU NA
ZDROWIU obowiązującą w dniu zawarcia polisy.

SPORT
Compensa obejmuje ochroną amatorskie uprawianie sportu w czasie zajęć szkolnych i pozaszkolnych.
Ochroną nie będą objęte następstwa uprawiania sportów ekstremalnych oraz innych sportów walki i sportów obronnych niż: karate, judo,
capoeira, jujitsu, takewondo, zapasy, kendo, kung-fu, tai chi, aikido, kursów samoobrony organizowanych na terenie placówki oświatowej.
Ochrona nie obejmuje także zawodowego uprawiania sportu.

W razie szkody
Wniosek o wypłatę świadczenia można zgłosić:
 telefonicznie 801 120 000 lub +48 22 501 61 00
 on-line przez stronę www.compensa.pl
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(obejmuje jedno z zachorowań: anemia aplastyczna, choroba tropikalna, guz mózu, mocznica, nowotwór złośliwy,
paraliż, polio

5) NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY – obecność jednego lub więcej guzów
złośliwych, charakteryzujących się niekontrolowanym wzrostem
i rozprzestrzenianiem się komórek nowotworowych oraz inwazją
i niszczeniem zdrowej tkanki, co obejmuje także białaczkę, nowotwory
układu limfatycznego i chorobę Hodgkina;
6) PARALIŻ – całkowita i nieodwracalna utrata władzy w dwóch
lub więcej kończynach poprzez porażenie spowodowane uszkodzeniem
ośrodkowego układu nerwowego wskutek choroby lub wypadku.
W ocenie nie bierze się pod uwagę niedowładów. O trwałości porażenia
można orzekać po upływie sześciu miesięcy od dnia jego zajścia;
7) POLIOMIELITIS – jednoznacznie rozpoznanie neuroinfekcji wirusem
polio powodującej porażenia mięśni lub niewydolność oddechową,
trwającą przez okres co najmniej trzech miesięcy;
8) SEPSA – zespół ogólnoustrojowej reakcji zapalnej (SIRS) wywołany
zakażeniem;
9) STWARDNIENIE ROZSIANE – choroba ośrodkowego układu
nerwowego z występującymi objawami ogniskowej demielinizacji
z utrzymującymi się zaburzeniami motorycznymi lub zaburzeniami czucia;
10) UDAR MÓZGU – uszkodzenie tkanki mózgowej przez:
a) niedokrwienie lub zawał mózgu,
b) krwotok wewnątrzczaszkowy lub podpajęczynówkowy,
c) zator materiałem pozaczasowym wywołujący trwałe następstwa
i objawy neurologiczne trwające dłużej niż 24 godziny;
11) ZAWAŁ SERCA

Ubezpieczenie NNW poza szkołą?
Dlaczego nie! Indywidualne ubezpieczenie to możliwość dobrania odpowiedniej ochrony we własnym zakresie.
To możliwość wyboru wariantu za składkę na miarę finansowych możliwości.
Nie jedna firma, nie jeden wariant, nie jedna wysokość składki.
Wybraliśmy 3

Pakiet NNW dla Dziecka w Generali to szeroki program ochrony ubezpieczeniowej zapewniający wsparcie
finansowe w razie nieszczęśliwego wypadku Dziecka.
Generali wypłaci świadczenia z tytułu powstania trwałego uszczerbku na zdrowiu, pobytu w szpitalu, poniesienia
kosztów leczenia, rehabilitacji, operacji plastycznej, odbudowy stomatologicznej, zakupu środków ortopedycznych
itp.
Zakres ochrony obejmie także oparzenia, odmrożenia, pogryzienie przez psa,
pobyt w szpitalu w związku z leczeniem zatrucia pokarmowego, zdiagnozowanie sepsy, osierocenie Dziecka.
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EDU PLUS w Interrisk to ubezpieczenia zapewniające całoroczną, 24-godzinną ochronę ubezpieczeniową, również
w trakcie wakacji, przed skutkami niespodziewanych zdarzeń losowych, rekompensującą poniesione wydatki z
tytułu następstw nieszczęśliwego wypadku lub choroby.
Indywidualne warunki ubezpieczeń NNW dają szerokie możliwości stworzenia odpowiedniej ochrony dla każdego
dziecka. My wybraliśmy kilka możliwości i przedstawiamy ofertę 3 Ubezpieczycieli
ndywidualna oferta to możliwość dobrania odpowiedniej ochrony we własnym zakresie. To także możliwość wyboru
ubezpieczenia za składkę na miarę finansowych możliwości.
Indywidualne warunki ubezpieczeń NNW dają szerokie możliwości stworzenia odpowiedniej ochrony dla każdego
dziecka.
warianty z podstawowym, dosyć szerokim zakresem ochrony plus 3 dodatkowe niezależne od siebie rozszerzenia.

Indywidualne warunki dają możliwość dobrania we własnym zakresie odpowiedniej ochrony dla każdego dziecka, za
składkę na miarę finansowych możliwości.
Pakiety, które polecamy zapewnią
Polecamy programy oferowane przez
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