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

Polisa typ 184 nr 1008639
COMPENSA TU SA

OKRES UBEZPIECZENIA
Okres ubezpieczenia:

od 01.09.2017 godz. 00:00 do 31.08.2018 godz. 23:59

UBEZPIECZAJĄCY
PESEL/REGON: 532385933

Imię i nazwisko/Nazwa: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
Adres: 46- 380 Dobrodzień ul. Oleska 7
ZAKRES UBEZPIECZENIA
Suma/ limit ubezpieczenia / gwarancyjna dla każdego Ubezpieczonego
ZAKRES PODSTAWOWY

SUMA / LIMIT UBEZPIECZENIA
15 000,00 zł
7 500zł
(dodatkowa suma ubezpieczenia)
15 000,00 zł
7 500zł
(dodatkowa suma ubezpieczenia)
200 zł

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
Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia, ukąszenia, użądlenia
Jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia NW w przypadku, gdy nie został orzeczony
trwały uszczerbek na zdrowiu
Zwrot kosztów operacji plastycznych wskutek NW

225,00 zł
6 000,00 zł

Zwrot kosztów korepetycji niezbędnych wskutek NW

400,00 zł

ZAKRES DODATKOWY

SUMA / LIMIT UBEZPIECZENIA
3 750,00zł

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

35zł / dzień, limit 3 150zł

Klauzula nr 4 - jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania Ubezpieczonego
Klauzula nr 5 - zasiłek dzienny z tytułu krótkotrwałej niezdolności do pracy lub nauki
Klauzula nr 6 - zwrot kosztów rehabilitacji

1 000 zł
10zł / dzień, limit 1 800zł
3 750,00zł

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

3 750zł
500 zł

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

1 500 zł

Klauzula nr 11 - dodatkowy miesiąc ubezpieczenia
Klauzula nr 12 - dzienne świadczenie szpitalne z powodu choroby
Klauzula nr 15 – COMPENSA iMe – Ubezpieczenie iMe Kids Secure

TAK
35zł / dzień, limit 2 000zł
1 zgłoszenie

SKŁADKA 45zł

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA SZKODY
1. Zgłoszenia

szkody można dokonać w sekretariacie szkoły, bezpośrednio do towarzystwa ubezpieczeń Compensa TU SA online
http://www.compensa.pl/likwidacja-szkod/, lub za pośrednictwem Kancelarii Brokerskiej Mariusz Jerka 46-300 Olesno ul. Armii Krajowej 12
mariuszjerka@gmail.com tel. 603111301

2. Wymagane dokumenty : zgłoszenie szkody potwierdzone w sekretariacie szkoły, dokumenty medyczne z przeprowadzonego leczenia,

a w szczególności z udzielenia pierwszej pomocy bezpośrednio po zdarzeniu, dokumenty medyczne potwierdzające zakończenie leczenia, oryginały
imiennych rachunków dokumentujące poniesione koszty leczenia, rehabilitacji lub inne koszty objęte ubezpieczeniem. Z dokumentacji medycznej
musi wynikać związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy wypadkiem a doznanym urazem.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Certyfikat upoważnia do zawarcia ubezpieczenia domu, mieszkania lub kosztów leczenia ze zniżką 20%
Szczegółowych informacji udziela PEGAZ UBEZPIECZENIA 46-300 Olesno ul.Armii Krajowej 12/4 tel 34 358 4761 lub 533777354
mail: pegaz@interka.pl
Kancelaria Brokerska Mariusz Jerka
tel. 603111301Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa
mariuszjerka@gmail.com
Compensa Kontakt: +48 22 501 60 00, 801 120 000

