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Departament Ubezpieczeń Indywidualnych
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Ubezpieczenie szkolne
Ubezpieczenie dedykowane jest dla:



dzieci niezależnie czy są zapisane do przedszkola/żłobka (mogą zostać ubezpieczone
razem z rodzeństwem ubezpieczonym w szkole/przedszkolu/żłobku)



młodzieży uczniów wszystkich rodzajów szkół



studentów



dyrektora, nauczycieli lub wychowawców zatrudnionych w placówce oświatowej bez
względu na podstawę prawną zatrudnienia

Ubezpieczeniem można objąć dzieci już od 1 dnia życia!
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Zakres podstawowy – kalkulator CUSZ
Śmierć wskutek nw*

od 5.000 zł do 100.000 zł

Śmierć wskutek nw*w środku lokomocji lub wskutek aktów terroru

Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nw* przy s.u. 40 000 zł i więcej - Jeżeli stopień
(procent) trwałego uszczerbku na zdrowiu ustalony na podstawie tabeli uszczerbkowej wynosi
do 10% włącznie, Compensa wypłaca 400 zł za każdy procent orzeczonego uszczerbku na
zdrowiu
Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek aktów terroru
Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa lub kota, ukąszenia przez żmije,
użądlenia
Jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia nw* w przypadku, gdy nie został
orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu
Zwrot kosztów operacji plastycznych wskutek nw*

od 5.000 zł do 60.000 zł
+50% s.u. wskazanej na śmierć
wskutek nw
(dodatkowa suma ubezpieczenia)
limit 200 zł
zdiagnozowana Borelioza 200 zł
limit 150 zł
10 000 zł

Zwrot kosztów korepetycji niezbędnych w następstwie nw*

limit 500 zł

Zwrot kosztów poszukiwania dziecka w przypadku zaginięcia, czyli koszty wynajęcia
detektywa, umieszczenia informacji w mediach, wydruku ulotek
Zwrot kosztów pomocy psychologicznej po nw*

limit 5 000 zł
limit 500 zł

Zwrot kosztów pomocy psychologicznej udzielonej opiekunowi prawnemu w związku ze
śmiercią ubezpieczonego dziecka na skutek nw*
Pomoc udzielana opiekunom prawnym w przypadku uprowadzenia ubezpieczonego dziecka.
Pomoc jest udzielana po telefonicznym zgłoszeniu faktu uprowadzenia lub zaginięcia dziecka
pod numer tel. +48 22 244 22 20
* nw – nieszczęśliwy wypadek
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+50% s.u. wskazanej na śmierć
wskutek nw
(dodatkowa suma ubezpieczenia)

limit 200 zł
1 zgłoszenie
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Zakres dodatkowy – kalkulator CUSZ
40% s.u. na trwały uszczerbek,
max 10 000 zł

Klauzula nr 1 – zwrot kosztów leczenia
Klauzula nr 2 – dzienne świadczenie szpitalne

30zł /50 zł /70 zł

Klauzula nr 3 – jednorazowe świadczenie z tytułu leczenia szpitalnego wskutek nw*
Klauzula nr 4 – jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania Ubezpieczonego
Klauzula nr 5 – zasiłek dzienny z tytułu krótkotrwałej niezdolności do pracy lub nauki

10% sumy ubezpieczenia
na trwały uszczerbek
5 000 zł
5 zł / 10 zł / 15 zł

Klauzula nr 6 – zwrot kosztów rehabilitacji

50% s.u. na trwały uszczerbek,
max 10 000 zł

Klauzula nr 7 – zwrot kosztów wypożyczenia lub nabycia środków specjalnych lub uszkodzenia sprzętu
medycznego

40% s.u. na trwały uszczerbek,
max 10 000 zł

Klauzula nr 8 – zwrot kosztów pogrzebu prawnego opiekuna Ubezpieczonego
Klauzula nr 9 – jednorazowe świadczenie w przypadku śmierci prawnego opiekuna Ubezpieczonego
wskutek nw*
Klauzula nr 10 – dzienne świadczenie szpitalne z powodu choroby

1 000 zł
Opcje: 3 000 zł, 5 000 zł, 10 000 zł
35 zł lub 50 zł - limit 2 000 zł

Klauzula nr 11 –DZIECKO W SIECI w przypadku chęci skorzystania z pomocy należy dzwonić pod
numer +48 22 244 22 20
Klauzula nr 12 – odpowiedzialność cywilna dyrektora oraz personelu placówki oświatowej
Klauzula nr 13 – mienie powierzone na przechowanie do szatni

2 zgłoszenia
Suma gwarancyjna 100 000 zł
( 5 zł osoba)
Suma ubezpieczenia 3 000 zł (200 zł)

Klauzula nr 14 – odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym (w tym podczas praktyk i stażu) dla
uczniów od 13 do 26 roku życia

Suma gwarancyjna 25 000 zł (15 zł/osoba)

* nw – nieszczęśliwy wypadek
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Oferta specjalna – zakres
Zakres / wariant

I

II

III

IV

D

15 000 zł

25 000 zł

35 000 zł

45 000 zł *

100 000 zł *

7 500 zł

12 500 zł

17 500 zł

22 500 zł

50 000 zł

10 000 zł

20 000 zł

40 000 zł

60 000 zł

100 000 zł

5 000 zł

10 000 zł

20 000 zł

30 000 zł

50 000 zł

Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa
lub kota, ukąszenia przez żmiję, użądlenia

200 zł

200 zł

200 zł

200 zł

200 zł

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

150 zł

150 zł

150 zł

150 zł

150 zł

10 000 zł

10 000 zł

10 000 zł

10 000 zł

10 000 zł

Zwrot kosztów korepetycji niezbędnych w następstwie
nieszczęśliwego wypadku

500 zł

500 zł

500 zł

500 zł

500 zł

Zwrot kosztów pomocy psychologicznej po
nieszczęśliwym wypadku

500 zł

500 zł

500 zł

500 zł

500 zł

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

200 zł

200 zł

200 zł

200 zł

200 zł

Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu
wskutek nieszczęśliwego wypadku

Dodatkowe świadczenie z tytułu trwałego
uszczerbku na zdrowiu wskutek aktów terroru
Świadczenie na wypadek śmierci wskutek
nieszczęśliwego wypadku
Dodatkowe świadczenie na wypadek śmierci wskutek
nieszczęśliwego wypadku w środku lokomocji lub wskutek
aktów terroru

Zwrot kosztów zleconej przez lekarza operacji
plastycznej będącej następstwem nieszczęśliwego wypadku

* Jeżeli stopień (procent) trwałego uszczerbku na zdrowiu ustalony na podstawie tabeli uszczerbkowej wynosi do 10% włącznie, Compensa wypłaca 400 zł za każdy procent orzeczonego uszczerbku na zdrowiu
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Oferta specjalna – zakres c.d.
Zakres / Wariant

I

II

III

IV

D

Zwrot kosztów leczenia

2 000 zł

3 000 zł

4 500 zł

6 000 zł

8 000 zł

15 zł / dzień
(limit 675 zł)

20 zł / dzień
(limit 900 zł)

25 zł / dzień
(limit 1 125 zł)

30 zł / dzień
(limit 1 350 zł)

X

X

X

X

X

3 000 zł

Jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego
zachorowania Ubezpieczonego

3 000 zł

4 000 zł

5 000 zł

5 000 zł

5 000 zł

Zwrot kosztów rehabilitacji – konsultacje i zabiegi
zlecone przez lekarza w ramach leczenia
powypadkowego

2 000 zł

3000

4 500 zł

6 000 zł

8 000 zł

Zwrot kosztów wypożyczenia lub nabycia
środków specjalnych albo uszkodzenia sprzętu
medycznego (limit dotyczący uszkodzeń 500 zł),

3 000 zł

4 000 zł

5 000 zł

6 000 zł

8 000 zł

x

5 000 zł

5 000 zł

5 000 zł

10 000 zł

10 zł / dzień
(limit 2 000 zł)

20 zł/ dzień
(limit 2 000 zł)

25 zł/ dzień
(limit 2 000 zł)

25 zł/ dzień
(limit 2 000 zł)

35 zł/ dzień
(limit 2 000 zł)

2 zgłoszenia

2 zgłoszenia

2 zgłoszenia

2 zgłoszenia

2 zgłoszenia

5 000 zł

5 000 zł

5 000 zł

5 000 zł

5 000 zł

1 zgłoszenie

1 zgłoszenie

1 zgłoszenie

1 zgłoszenie

1 zgłoszenie

Składka dla dzieci i młodzieży do lat 20

44 zł

55 zł

65 zł

80 zł

Składka dla osób od 21 do 26 lat

52 zł

65 zł

77 zł

95 zł

Dzienne świadczenie szpitalne po nw*
Jednorazowe świadczenie z tytułu leczenia
szpitalnego wskutek nw*

Jednorazowe świadczenie w przypadku śmierci
prawnego opiekuna Ubezpieczonego wskutek nw*

Dzienne świadczenie szpitalne z powodu choroby

Dziecko w sieci
Zwrot kosztów poszukiwania dziecka w przypadku
zaginięcia
Pomoc udzielana opiekunom prawnym

145 zł
145 zł

* nw – nieszczęśliwy wypadek
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Oferta specjalna c.d.

Klauzula nr 12 – odpowiedzialność cywilna dyrektora oraz personelu placówki oświatowej

Suma gwarancyjna 100 000 zł
( 5 zł osoba)

Klauzula nr 13 – mienie powierzone na przechowanie do szatni

Suma ubezpieczenia 3 000 zł
(składka 200 zł)

Klauzula nr 14 – odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym (w tym podczas praktyk i stażu) dla
uczniów od 13 do 26 roku życia

Suma gwarancyjna 25 000 zł (15 zł/osoba)
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Definicje Nieszczęśliwych wypadków
DLA UBEZPIECZONEGO (dzieci, młodzież, personel)
NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK – nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną,
w wyniku którego Ubezpieczony, niezależnie od swej woli, doznał uszczerbku na
zdrowiu lub zmarł; za nieszczęśliwy wypadek uznaje się również:
• zawał serca i udar mózgu,
• usiłowanie popełnienia lub popełnienie samobójstwa,
• utonięcie,
• atak epileptyczny,
• omdlenie
DLA OPIEKUNA PRAWNEGO (W RAMACH KLAUZULI NR 9) - JEDNORAZOWE
ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU ŚMIERCI OPIEKUNA PRAWNEGO WSKUTEK
NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU
NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK – nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną,
w wyniku którego opiekun prawny Ubezpieczonego, niezależnie od swej woli, doznał
uszczerbku na zdrowiu lub zmarł
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Sport w ubezpieczeniu szkolnym
Zakres obejmuje nieszczęśliwe wypadki powstałe podczas uprawiania sportu
Ochrona działa podczas uprawiania sportu w ramach SKS, UKS i w pozaszkolnych klubach
sportowych pod warunkiem, że nie jest to zarobkowe uprawianie sportu
ZAROBKOWE UPRAWIANIE SPORTU – uprawianie sportu, o ile osoba, która go uprawia,
otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie, stypendium, dietę, nagrody pieniężne
Sporty takie jak np: jazda konna, karate, judo, capoeira, jujitsu, takewondo, zapasy, kendo, kung-fu, tai
chi, aikido, kursy samoobrony, signum polonicum, rekonstrukcje walk i bitew historycznych
są w zakresie
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Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku
 Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku
 Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku w środku lokomocji lub wskutek aktów
terroru
Suma ubezpieczenia oferta z kalkulatora CUSZ:
Minimalna: 5 000 zł
Maksymalna: 100 000 zł
Sumy ubezpieczenia – oferta Specjalna:
I – 10 000 zł, II – 20 000 zł , III – 30 000 zł, IV – 60 000 zł, D – 100 000 zł
Suma ubezpieczenia na ryzyko śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku w środku
lokomocji lub wskutek aktów sabotażu i terroru wynosi dodatkowe 50% sumy
wskazanej na śmierć wskutek nw
Zakres terytorialny:
Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku – cały świat
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Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nw
Trwały uszczerbek na zdrowiu wypłacany jest w oparciu o Tabelę Uszczerbkową
obowiązującą w dniu zawarcia umowy.

Suma ubezpieczenia (kalkulator CUSZ):
Minimalna: 5 000 zł
Maksymalna: 60 000 zł
Sumy ubezpieczenia – oferta Specjalna:
I – 15 000 zł, II – 25 000 zł , III – 35 000 zł, IV – 45 000 zł, D – 100 000 zł
Suma ubezpieczenia na ryzyko trwałego uszczerbku wskutek nieszczęśliwego
wypadku wskutek aktów terroru wynosi dodatkowe 50% sumy wskazanej
na trwały uszczerbek wskutek nw
Wypłata świadczenia za trwały uszczerbek gdy suma ubezpieczenia wynosi od 40 000 zł:
•
do 10% orzeczonego uszczerbku (włącznie) – wypłata 400 zł za każdy % orzeczonego uszczerbku zgodnie z
Tabelą Uszczerbkową obowiązującą w dniu zawarcia umowy
•
powyżej 10% orzeczonego uszczerbku – wypłaca się taki % sumy ubezpieczenia, który dla doznanego przez
Ubezpieczonego stopnia (procentu) trwałego uszczerbku na zdrowiu określony został w Tabeli Uszczerbkowej
obowiązującą w dniu zawarcia umowy.
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Klauzula nr 1 – zwrot kosztów leczenia
KOSZTY LECZENIA – 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.
Limit odpowiedzialności określony w polisie/certyfikacie (kalkulator CUSZ):
40% s.u. na trwały uszczerbek, max 10 000 zł
Limity odpowiedzialności – oferta Specjalna:
I – 2 000 zł, II – 3 000 zł, III – 4 500 zł, IV – 6 000 zł, D – 8 000 zł
1.000 zł na odbudowę zębów stałych, nie więcej niż 300 zł na jeden ząb
Limity wypłacane są w ramach sumy ubezpieczenia wskazanej na trwały uszczerbek na zdrowiu
Wypłata:
•
Koszty leczenia muszą być poniesione w następstwie zajścia nieszczęśliwego wypadku objętego umową
•
Dokumentacja potwierdzająca poniesienie kosztów (ze wskazaniem rodzaju usługi, której dany koszt dotyczy) oraz
dokumentacji medycznej
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Klauzula nr 2 – dzienne świadczenie szpitalne
POBYT W SZPITALU – pobyt w szpitalu jest następstwem wystąpienia w okresie ubezpieczenia nieszczęśliwego wypadku powodującego
trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego, niezależnie od tego czy pobyt w szpitalu nastąpił w okresie ubezpieczenia, czy po
jego zakończeniu.
Limity odpowiedzialności określony w polisie/certyfikacie (kalkulator CUSZ):
•
30 zł za każdy dzień pobytu Ubezpieczonego w szpitalu, nie więcej niż 1 350 zł na wszystkie nieszczęśliwe wypadki w okresie
ubezpieczenia;
•
50 zł za każdy dzień pobytu Ubezpieczonego w szpitalu, nie więcej niż 2 250 zł na wszystkie nieszczęśliwe wypadki w okresie
ubezpieczenia;
•
70 zł za każdy dzień pobytu w szpitalu Ubezpieczonego, nie więcej niż 3 150 zł na wszystkie nieszczęśliwe wypadki w okresie
ubezpieczenia.
Limity odpowiedzialności – oferta Specjalna:
I - 15 zł za każdy dzień pobytu Ubezpieczonego w szpitalu, nie więcej niż 675 zł na wszystkie nieszczęśliwe wypadki w okresie
ubezpieczenia;
II - 20 zł za każdy dzień pobytu Ubezpieczonego w szpitalu, nie więcej niż 900 zł na wszystkie nieszczęśliwe wypadki w okresie
ubezpieczenia;
III - 25 zł za każdy dzień pobytu w szpitalu Ubezpieczonego, nie więcej niż 1 125 zł na wszystkie nieszczęśliwe wypadki w okresie
ubezpieczenia;
IV - 30 zł za każdy dzień pobytu w szpitalu Ubezpieczonego, nie więcej niż 1 350 zł na wszystkie nieszczęśliwe wypadki w okresie
ubezpieczenia;
D – brak w zakresie
Wypłata:
Za każdy dzień, maksymalnie do wskazanego limitu
Pobyt w szpitalu co najmniej 2 dni nie mniej niż 16 godzin
Dostarczenie karty leczenia szpitalnego
Świadczenie wypłacane na podstawie karty informacyjnej leczenia szpitalnego

.
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Klauzula nr 3 – jednorazowe świadczenie z tytułu
leczenia szpitalnego wskutek nieszczęśliwego wypadku
Jednorazowe świadczenie z tytułu leczenia szpitalnego następuje jeżeli przyczyną leczenia
szpitalnego Ubezpieczonego był zaistniały w okresie ubezpieczenia nieszczęśliwy wypadek powodujący
trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego objęty umową, niezależnie od tego czy samo leczenie
szpitalne nastąpiło w okresie ubezpieczenia, czy po jego zakończeniu.
Limit odpowiedzialności określony w polisie/certyfikacie (kalkulator CUSZ): 10% sumy
ubezpieczenia na trwały uszczerbek
Limity odpowiedzialności – oferta Specjalna:
Wariant I – IV - brak, wariant D – 3 000 zł
Wypłata:
•
leczenie Ubezpieczonego w szpitalu trwało nieprzerwanie co najmniej 14 dni kalendarzowych.
•
świadczenie wypłacane jest na podstawie karty informacyjnej leczenia szpitalnego
Za szpital nie uznaje się: domu opieki, hospicjum, prewentorium, ośrodka sanatoryjnego,
uzdrowiskowego, ośrodka leczenia uzależnień, ośrodka rehabilitacyjnego
lub wypoczynkowego
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Klauzula nr 4 – jednorazowe świadczenie z tytułu
poważnego zachorowania ubezpieczonego
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*- jednego z zachorowań:
• anemia aplastyczna •choroba tropikalna • guz mózgu • mocznica • nowotwór złośliwy • paraliż •
poliomylitis •sepsa • stwardnienie rozsiane • udar mózgu • zawał serca • wykrycie wrodzonej wady
serca, transplantacja

KLAUZULA DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB DO 25 ROKU ŻYCIA
Suma ubezpieczenia określona w polisie/certyfikacie (kalkulator CUSZ): Maksymalnie 5 000 zł
Suma ubezpieczenia – oferta Specjalna:
I – 3 000 zł , II – 4 000 zł , III – 5 000 zł , IV – 5 000 zł, D – 5 000 zł
Świadczenie wypłacane ponad sumę ubezpieczenia wskazaną na trwały
uszczerbek na zdrowiu
Ograniczenia: karencja 60 dni*
Wypłata:
Dokumentacja medyczna stwierdzająca wystąpienie u Ubezpieczonego
w okresie objętym ochroną ubezpieczeniową (z uwzględnieniem upływu okresu karencji) poważnego
zachorowania
* Karencja nie dotyczy umów kontynuowanych
Departament Ubezpieczeń Indywidualnych
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Klauzula nr 5 – zasiłek dzienny z tytułu krótkotrwałej
niezdolności do pracy lub nauki
NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY LUB NAUKI – spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem objętym ochroną
Ubezpieczeniową w ramach umowy czasowa niezdolność do wykonywania pracy lub do uczestnictwa
w jakichkolwiek zajęciach dydaktycznych. Pobieranie nauki w domu lub zwolnienie tylko z zajęć
sportowych, treningów nie oznacza niezdolności do i pracy lub nauki w rozumieniu niniejszej
Klauzuli.
Limit odpowiedzialności określony w polisie/certyfikacie (kalkulator CUSZ)
•
5 zł za każdy dzień niezdolności do pracy lub nauki, nie więcej niż 900 zł na wszystkie nieszczęśliwe
wypadki w okresie ubezpieczenia;
•
10 zł każdy dzień niezdolności do pracy lub nauki, nie więcej niż 1 800 zł na wszystkie nieszczęśliwe
wypadki w okresie ubezpieczenia;
•
15 zł każdy dzień niezdolności do pracy lub nauki, nie więcej niż 2 700 zł na wszystkie nieszczęśliwe
wypadki w okresie ubezpieczenia
Świadczenie wypłacane jest w ramach sumy ubezpieczenia wskazanej na trwały uszczerbek na zdrowiu
Oferta Specjalna – klauzula niedostępna
Wypłata:
•
Kopia zwolnienia lekarskiego lub zaświadczenia lekarskiego poświadczającego krótkotrwałą
niezdolność do pracy lub nauki wskutek nieszczęśliwego wypadku;
•
Aktualnego zaświadczenia potwierdzającego zatrudnienie lub pobieranie nauki na dzień wystąpienia
nieszczęśliwego wypadku
•
Pełne 30 dni niezdolności do pracy lub nauki
16
Departament Ubezpieczeń Indywidualnych

2021

Klauzula nr 6 – zwrot kosztów rehabilitacji
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.
Limit odpowiedzialności określony w polisie/certyfikacie (kalkulator CUSZ) 50% s.u. na trwały
uszczerbek, max 10 000 zł
Limity odpowiedzialności – oferta Specjalna:
I – 2 000 zł, II – 3 000 zł, III – 4 500 zł, IV – 6 000 zł, D – 8 000 zł
Limit wypłacany jest w ramach sumy ubezpieczenia wskazanej na trwały uszczerbek na zdrowiu

Wypłata:
 Dokumentacja potwierdzająca poniesienie kosztów
(ze wskazaniem rodzaju usługi, której dany koszt dotyczy)
 Dokumentacja medyczna potwierdzającej konieczność zabiegów
rehabilitacyjnych
 Kopia skierowania od lekarza na zabiegi rehabilitacyjne.
17
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Klauzula nr 7 – zwrot kosztów wypożyczenia, nabycia
środków specjalnych lub uszkodzenia sprzętu
medycznego
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;
USZKODZENIE SPRZĘTU MEDYCZNEGO – uszkodzenie środków specjalnych lub innego sprzętu medycznego
(takiego jak okulary korekcyjne, aparat słuchowy, pompa insulinowa, aparat ortodontyczny wspomagające proces
leczenia) w wyniku nieszczęśliwego wypadku.
Limit odpowiedzialności: określony w polisie/certyfikacie (kalkulator CUSZ)
40% s.u. na trwały uszczerbek, max 10 000 zł
Limity odpowiedzialności – oferta Specjalna:
I – 3 000 zł, II – 4 000 zł, III – 5 000 zł, IV – 6 000 zł, D – 8 000 zł
Uszkodzenie sprzętu medycznego maksymalnie 500 zł
Limity wypłacane są w ramach sumy ubezpieczenia wskazanej na trwały uszczerbek na zdrowiu
Wypłata:
•
Dokumentacja potwierdzająca poniesienie kosztów (ze wskazaniem rodzaju usługi,
której dany koszt dotyczy)
•
Dokumentacja medyczna potwierdzająca konieczność korzystania ze środków
specjalnych.
•
Koszty poniesione na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w następstwie zajścia
nieszczęśliwego wypadku objętego umową
18
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Klauzula nr 8 – zwrot kosztów pogrzebu w przypadku
śmierci prawnego opiekuna Ubezpieczonego
KOSZTY POGRZEBU – uzasadnione okolicznościami zdarzenia koszty transportu zwłok na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej do miejsca pochówku, koszty przygotowania zwłok, zakupu trumny, urny lub kremacji
zwłok poniesione przez Ubezpieczonego;
OPIEKUN PRAWNY – rodzic posiadający władzę rodzicielską lub inna osoba, której powierzono sprawowanie
opieki na zasadach określonych przepisach (w szczególności kodeksu rodzinnego i opiekuńczego);
ZDARZENIE – śmierć prawnego opiekuna Ubezpieczonego.

KLAUZULA DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB DO 25 ROKU ŻYCIA
Suma ubezpieczenia określona w polisie/certyfikacie (kalkulator CUSZ): maksymalnie 1 000 zł
Świadczenie wypłacane ponad sumę ubezpieczenia wskazaną na śmierć wskutek nw
Oferta Specjalna – klauzula niedostępna
Wypłata:
•
Śmierć prawnego opiekuna nastąpiła w okresie ubezpieczenia.
•
Udokumentowane rachunkami koszty pogrzebu oraz na podstawie
dostarczenia aktu zgonu prawnego opiekuna Ubezpieczonego
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Klauzula nr 9 – jednorazowe świadczenie w przypadku
śmierci prawnego opiekuna Ubezpieczonego wskutek
nieszczęśliwego wypadku
OPIEKUN PRAWNY – rodzic posiadający władzę rodzicielską lub inna osoba, której powierzono
sprawowanie opieki na zasadach określonych przepisach (w szczególności kodeksu rodzinnego i
opiekuńczego);
NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK – nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w wyniku którego
opiekun prawny Ubezpieczonego, niezależnie od swej woli, doznał uszczerbku na zdrowiu lub zmarł.

KLAUZULA DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB DO 25 ROKU ŻYCIA
Suma ubezpieczenia określona w polisie/certyfikacie (kalkulator CUSZ):
Do wyboru: 3 000 zł, 5 000 zł, 10 000 zł
Suma ubezpieczenia – oferta Specjalna:
I – brak, II – 5 000 zł, III – 5 000 zł, IV – 5 000 zł, D – 10 000 zł
Świadczenie wypłacane ponad sumę ubezpieczenia wskazaną na trwały uszczerbek na zdrowiu
Wypłata:
•
Aktu zgonu
•
Dokument potwierdzający przyczynę zgonu prawnego opiekuna Ubezpieczonego wystawiony
przez szpital, policję lub inną uprawnioną instytucję.
Departament Ubezpieczeń Indywidualnych
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Klauzula nr 10 – dzienne świadczenie szpitalne z powodu choroby
CHOROBA – niebędącą następstwem wady wrodzonej reakcja organizmu na działanie czynnika chorobotwórczego,
objawiająca się zaburzeniami w funkcjonowaniu narządów lub organów ciała, wywołująca niepożądane objawy u
Ubezpieczonego, zdiagnozowana przez lekarza w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej.
Limit odpowiedzialności określony w polisie/certyfikacie (kalkulator CUSZ):
•
35 zł lub 50 zł za każdy dzień pobytu Ubezpieczonego w szpitalu, nie więcej niż 2 000 zł w okresie
ubezpieczenia.
Limit odpowiedzialności– oferta Specjalna:
I
– 10 zł za każdy dzień pobytu Ubezpieczonego w szpitalu nie więcej niż 2 000 zł
II
– 20 zł za każdy dzień pobytu Ubezpieczonego w szpitalu nie więcej niż 2 000 zł
III
– 25 zł za każdy dzień pobytu Ubezpieczonego w szpitalu nie więcej niż 2 000 zł
IV
– 25 zł za każdy dzień pobytu Ubezpieczonego w szpitalu nie więcej niż 2 000 zł
D
– 35 zł za każdy dzień pobytu Ubezpieczonego w szpitalu nie więcej niż 2 000 zł

w okresie ubezpieczenia
w okresie ubezpieczenia
w okresie ubezpieczenia
w okresie ubezpieczenia
w okresie ubezpieczenia

Wypłata:
•
Za każdy dzień, maksymalnie do limitu odpowiedzialności
•
Pobyt w szpitalu co najmniej 5 dni
•
Dostarczenie karty leczenia szpitalnego
Ważne:
•
Wypłata dziennego świadczenia szpitalnego następuje, jeżeli pobyt w szpitalu
związany jest z chorobą zdiagnozowaną w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej
Nie zapłacimy jeżeli pobyt w szpitalu będzie związany poważnym zachorowaniem wskazanym w klauzuli nr 4 tj:
anemia aplastyczna, choroba tropikalna, guz mózgu, mocznica, nowotwór złośliwy, paraliż, poliomylitis,
sepsa, stwardnienie rozsiane, udar mózgu, zawał serca, w tym również wykrycie wrodzonej wady
serca, transplantacja
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Klauzula nr 11 –DZIECKO W SIECI
Przedmiotem ubezpieczenia są koszty udzielenia Ubezpieczonemu pomocy informatycznej,
opartej o sieć serwisu informatycznego iMe polegającej na:


weryfikacji aktywności konta użytkownika;



ustawieniu kontroli rodzicielskiej na popularnych przeglądarkach internetowych;



blokadzie wybranych przez rodzica lub opiekuna stron internetowych (np. facebook) – dostęp
do opcji zdefiniowanych: • tylko lista zatwierdzona • przeznaczone dla dzieci • o charakterze
ogólnym • komunikacja online •ostrzegaj zawartość dla dorosłych •dostęp tylko po
elektronicznym wyrażeniu zgody przez rodzica.



blokadzie wybranych przez rodzica lub opiekuna gier lub aplikacji;



stworzeniu osobnego konta użytkownika z ograniczonymi uprawnieniami systemowymi w tym
ustalenie limitów czasu korzystania z komputera przez dziecko;



skanowaniu antywirusowym i maleware;



weryfikacji nielegalnego oprogramowania i usunięciu go na życzenie
rodzica lub opiekuna;

W przypadku chęci skorzystania z pomocy należy dzwonić pod numer +48 22 244 22 20
22
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Klauzula nr 11 –DZIECKO W SIECI
 zdalnej pomocy w odzyskania konta Ubezpieczonego na portalu społecznościowym i
publikacji postów w jego imieniu:
 udzielenie informacji odnośnie skompletowania i wypełnienia potrzebnych dokumentów
do odzyskania profilu,
 wskazanie, jak uniknąć takich sytuacji w przyszłości.
 zdalnej pomocy w odzyskaniu skrzynki mailowej Ubezpieczonego i wysłanie maili w jego
imieniu:
 udzielenie informacji na temat możliwości odzyskania dostępu do skrzynki e-mail,
 wskazanie, jak sprawdzić jakie szkody zostały wyrządzone, i pomoc w ich minimalizacji,
 informowanie, jak zabezpieczyć komputer aby uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości,
 zdalnej pomocy w otwarciu podejrzanego załącznika:
 ocena, czy załącznik zawierał złośliwe oprogramowanie,
 udzielenie wskazówki, jak rozpoznać phishing mailowy,
 udzielenie wskazówki, jak zabezpieczyć komputer, aby uniknąć podobnych sytuacji w
przyszłości;
 udzieleniu informacji w przypadku kradzieży telefonu:
 udzielenie informacji odnośnie do możliwości zablokowania telefonu oraz karty SIM,
udzielenie informacji odnośnie do możliwości zdalnego wykasowania danych oraz umieszczenia
w telefonie ostrzeżenia o tym, że telefon został skradziony
W przypadku chęci skorzystania z pomocy należy dzwonić pod numer +48 22 244 22 20
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Klauzula nr 11 –DZIECKO W SIECI (STALKING)
Przedmiotem ubezpieczenia jest organizacja i pokrycie kosztów udzielenia Ubezpieczonemu
pomocy w przypadku stalkingu tj. formy przemocy emocjonalnej polegającej na
uporczywym nękaniu w mediach społecznościowych i przez pocztę elektroniczną oraz
wiadomości tekstowe (SMS/MMS):
•
pomoc w instalacji programu nagrywającego,
•
pomoc w przygotowaniu pism o zabezpieczenie numeru IP i innych danych internetowych w
celu ustalenia sprawcy,
•
pomoc w organizacji usług prywatnego detektywa, który będzie prowadził obserwację i inne
czynności przewidziane prawem (bez pokrycia kosztów usług),
•
udzielenie wskazówek dotyczących możliwości złożenia zawiadomienia o możliwości
popełnienia przestępstwie do prokuratury,
•
pomoc psychologiczna dla ofiary stalkingu – 1,5 godziny konsultacji psychologicznej dla
Ubezpieczonego,
•
udzielenie wskazówek dotyczących możliwości wystąpienia z pozwem o zapłatę za
naruszenie dóbr osobistych.
Pomoc informatyczna:
•
dostępna jest 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu;
•
Przysługuje 2 raz w rocznym okresie ubezpieczenia na jednego ubezpieczonego.
W przypadku chęci skorzystania z pomocy należy dzwonić pod numer +48 22 244 22 20
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Klauzula nr 12– odpowiedzialność cywilna dyrektora
oraz personelu placówki oświatowej
Przedmiotem ubezpieczenia jest wynikająca z przepisów prawa odpowiedzialność cywilna
Ubezpieczonego wobec osób trzecich za zdarzenia powstałe w związku ze sprawowaniem przez
Ubezpieczonego funkcji:
•
dyrektora placówki oświatowej;
•
wychowawczych;
•
opiekuńczych;
•
administracyjnych.
w odniesieniu do dzieci, młodzieży, osób uczących się objętych działaniem palcówki oświatowej,
w tym funkcji sprawowanych przez Ubezpieczonego w trakcie zajęć pozalekcyjnych oraz na
koloniach, wycieczkach i obozach.
Suma gwarancyjna do wyboru przez Ubezpieczającego:
s.g. 100 000 zł – składka 5 zł / osoba
Terytorium: Europa

25
Departament Ubezpieczeń Indywidualnych

2021

Klauzula nr 13 – odpowiedzialność za mienie powierzone
do szatni
ZDARZENIE – kradzież lub zaginięcie mienia powierzonego placówce oświatowej poprzez pozostawienie go w
szatni.
Suma ubezpieczenia:
Maksymalnie 3 000 zł z zastrzeżeniem limitu odpowiedzialności na jedno zdarzenie w wysokości 200 zł.

Zakres:
ubezpieczenia obejmuje szkodę powstałą wskutek kradzieży lub zaginięcia z szatni prowadzonej przez
placówkę oświatową i zlokalizowanej na jej terenie mienia powierzonego placówce oświatowej na przechowanie
przez osoby korzystające z szatni.
COMPENSA ponosi odpowiedzialność pod warunkiem, że mienie powierzone znajduje się w:
•
szatni, a potwierdzeniem oddania mienia jest dokument lub numerek przypisany do danego wieszaka, lub
•
pomieszczeniu wydzielonym boksami dla poszczególnych grup (np. klas), lub
•
szafkach, w których przechowywane jest mienie (szafki indywidualne).

Każdy przypadek kradzieży lub zaginięcia mienia powierzonego na przechowanie
Ubezpieczony zobowiązany jest zgłosić pisemnie w placówce oświatowej
najpóźniej następnego dnia roboczego od zajścia zdarzenia.
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Klauzula nr 12– odpowiedzialność cywilna w życiu
prywatnym
Ochrona w życiu prywatnym za szkody rzeczowe lub osobowe wyrządzone osobom trzecim a
także podczas praktyk, stażu zawodowego, wolontariatu
KLAUZULA DLA OSÓB OD 13 DO 26 ROKU ŻYCIA
Suma gwarancyjna: s.g. 25 000 zł – składka 15 zł / osoba
Terytorium: Europa
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Wyłączenia ogólne – sporty…
Compensa nie obejmuje ochroną nieszczęśliwych wypadków lub zdarzeń:

 powstałych w następstwie uprawiania sportów ekstremalnych;
 powstałych w następstwie uprawiania sportu w celach zarobkowych;
 powstałych w następstwie uprawiania sportów walki oraz sportów obronnych za
wyjątkiem karate, judo, capoeira, jujitsu, takewondo, zapasy, kendo, kung-fu, tai chi,
aikido, kursów samoobrony, signum polonicum, rekonstrukcji walk, bitew historycznych;
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WAŻNE
Obligatoryjne są oświadczenia Ubezpieczonych ( w przypadku
nieletnich – opiekunów prawnych) o zapoznaniu się z OWU
i zgodzie na finansowanie składki
Podstawa prawna – Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
„Art. 19: W umowie ubezpieczenia zawieranej na cudzy rachunek, w szczególności
ubezpieczenia grupowego, w której konieczna jest zgoda ubezpieczonego na udzielenie
ochrony ubezpieczeniowej lub kiedy ubezpieczony zgadza się na finansowanie kosztu
składki ubezpieczeniowej, w przypadku niedoręczenia ubezpieczonemu warunków umowy
przed wyrażeniem takiej zgody, zakład ubezpieczeń nie może powoływać się na
postanowienia ograniczające lub wyłączające odpowiedzialność zakładu
ubezpieczeń, a także przewidujące skutki naruszeń powinności ubezpieczonego lub
obciążające go obowiązkami.”
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NASZE MOCNE STRONY


Najszerszy zakres podstawowy na rynku,



Szeroka tabela uszczerbkowa,



Wysoka suma ubezpieczenia na śmierć dziecka nawet do 100 000 zł,



W zakresie podstawowym zwracamy koszty za poszukiwanie dziecka do 5 000 zł,



Zakres obejmuje udzielenie pomocy opiekunom prawnym w przypadku uprowadzenia
Ubezpieczonego dziecka



Pomoc psychologiczna dla opiekuna prawnego w związku ze śmiercią Ubezpieczonego dziecka
na skutek NW



W zakresie podstawowym odpowiadamy za uprawianie sportów w tym karate, judo, capoeira,
jujitsu, takewondo, zapasy, kendo, kung-fu, tai chi, aikido, kursów samoobrony, signum
polonicum, rekonstrukcji walk, bitew historycznych), Uwaga nie pobieramy dodatkowej składki!



Dodatkowa suma ubezpieczenia na wypadek śmierci w środku lokomocji lub wskutek aktów
terroru (na całym świecie),



Dodatkowa suma ubezpieczenia na trwały uszczerbek wskutek aktów terroru (na całym świecie),
30
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NASZE MOCNE STRONY


W zakresie podstawowym zwracamy koszty psychologa po wystąpieniu nieszczęśliwego
wypadku,



Płacimy za zdiagnozowanie boreliozy w okresie ubezpieczenia,



Nawet gdy nieszczęśliwy wypadek nie skutkował trwałym uszczerbkiem wypłacimy
świadczenie,



Wysokie limity na koszty leczenia i rehabilitacji,



W przypadku kosztów leczenia, rehabilitacji zwracamy poniesione koszty w przypadku
wystąpienia nieszczęśliwego wypadku nawet gdy nie pozostawił trwałego uszczerbku,



Suma za śmierć opiekuna prawnego w wyniku NW to nawet 10 000 zł,



Zapłacimy również w przypadku zdiagnozowania wrodzonej wady serca do 5 000 zł,



Chronimy zniszczenie okularów w wyniku NW,



Klauzula nr 10 – dzienne świadczenie szpitalne z powodu choroby również dla dzieci ze
żłobków i przedszkoli,

31
Departament Ubezpieczeń Indywidualnych

2021

NASZE MOCNE STRONY


Możliwość ubezpieczenia dyrektora, zastępców i wszystkich pracowników placówki
oświatowej na jednej Klauzuli,



Możliwość dopasowania zakresu ubezpieczenia do potrzeb najbardziej wymagającego klienta,



Nasi specjaliści pomogą jeśli ktoś włamie się na konto społecznościowe, zablokują telefon,
pomogą otworzyć niebezpieczny załącznik



W przypadku szkół ponadpodstawowych i zespołu szkół uczniowie ostatnich klas objęci są
dodatkową ochroną - miesiąc dłużej - bezpłatnie.



Możliwość ubezpieczenia dzieci nawet gdy nie chodzą do żłobka/przedszkola – rodzic może
ubezpieczyć razem z rodzeństwem ubezpieczonym np. w szkole



Jeśli rodzic chce ubezpieczyć dziecko na wyższą sumę ubezpieczenia może ubezpieczyć
dziecko poza szkołą na tzw. klauzuli szkolnej



Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym (w tym podczas praktyk i stażu) dla uczniów od
13 do 26 roku życia



Możliwość dopisywania ubezpieczonych online za pośrednictwem strony szkola.compensa.pl
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NASZE MOCNE STRONY – Klauzula szkolna
 Rodzic szuka ubezpieczenia dla dziecka już od dnia narodzin
 Dzieci (od 0 do 20 roku życia) ubezpieczysz nawet gdy nie uczęszczają do
żłobka/przedszkola
 Szkoła wybrała wariant ubezpieczenia lub ubezpieczyciela, który nie spełnia oczekiwać
klienta – zaproponuj ubezpieczenie na klauzuli
 200 zł jednorazowego świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa lub kota, ukąszenia
przez żmiję, użądlenia nawet gdy nie pozostał uszczerbek
 Świadczenie 150 zł wypłacamy nawet gdy nieszczęśliwy wypadek nie pozostawił
uszczerbku na zdrowiu
 Chronimy dziecko w sieci – 2 zgłoszenia w cenie, cenne szczególnie jeśli klient ma w
domu nastolatka
 Jeśli po wypadku dziecko ma zaległości w nauce zwrócimy koszty korepetycji
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Dwie możliwości sprzedaży ubezpieczenia szkolnego:
Klauzula szkolna na NNW 1111
link spersonalizowany, strona
https://nnwszkolne.compensa.pl

Departament Ubezpieczeń Indywidualnych

Ubezpieczenie grupowe 184, plik
CSV, hasło do ofert, strona
https://szkola.compensa.pl

2021

DZIĘKUJEMY!!!
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