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, również sportowych
indywidualnie, niezależnie od całej szkoły!

Zakres świadczeń

Wariant A

Wariant B

Wariant C

Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku

20 000,00 zł

24 000,00 zł

28 000,00 zł

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

10 000,00 zł

12 000,00 zł

14 000,00 zł

Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW
(za każdy procent uszczerbku)

100,00 zł

120,00 zł

140,00 zł

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

50,00 zł

60,00 zł

70,00 zł

Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia, ukąszenia lub użądlenia

200,00 zł

200,00 zł

200,00 zł

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

150,00 zł

180,00 zł

210,00 zł

Zwrot kosztów operacji plastycznej niezbędnej wskutek NW

do 4 000,00 zł

do 4 800,00 zł

do 5 600,00 zł

Zwrot kosztów leczenia

do 4 000,00 zł

do 4 800,00 zł

do 5 600,00 zł

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

1 000,00 zł

1 200,00 zł

1 400,00 zł

Jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania Ubezpieczonego

1 000,00 zł

1 000,00 zł

1 000,00 zł

Zwrot kosztów rehabilitacji

do 4 000,00 zł

do 4 800,00 zł

do 5 600,00 zł

Zwrot kosztów naprawy, wypożyczenia lub nabycia środków specjalnych

do 4 000,00 zł

do 4 800,00 zł

do 5 600,00 zł

Jednorazowe świadczenie na wypadek śmierci prawnego opiekuna
Ubezpieczonego wskutek NW

1 500,00 zł

1 500,00 zł

1 500,00 zł

Składka roczna za 1 osobę:

38,00 zł

49,00 zł

56,00 zł

Nieszczęśliwy wypadek
Za nieszczęśliwy wypadek Compensa uznaje również zawał serca i udar mózgu, atak epileptyczny, omdlenie

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.

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
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 nimi związane, jak również informacje na temat ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz zasady działania produktu określone są w
Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia COMPENSA„NNW 1111 + KLAUZULA SZKOLNA” obowiązujące od dnia 26.01.2016r. / klauzula od 01.07.2016r..

www.insus.pl

