Pruszcz Gdański, dnia 03.09.2018 r.
UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Grudnia’70 w Łęgowie
polisa typ 184 nr 1018033 (przy składce 47 zł)
polisa typ 184 nr 1018034 (przy składce 35 zł)
Definicje:
1. SU – suma ubezpieczenia;
2. klauzula – zastrzeżenie, postanowienie lub warunek w umowie;
3. OWU – Ogólne Warunki Ubezpieczenia;
4. * akty sabotażu i terroru – użycie siły lub przemocy psychicznej przeciwko osobom lub własności z pogwałceniem prawa,
mające na celu zastraszenie lub wymuszenie na określonej grupie ludności, przedsiębiorstwie lub państwie ustępstw
w drodze do realizacji celów politycznych, ekonomicznych, religijnych lub ideologicznych.
Zakres Ubezpieczenia
śmierć
śmierć w środku lokomocji lub aktów sabotażu i terroru*
trwały uszczerbek
jednorazowe świadczenie bez uszczerbku na zdrowiu
trwały uszczerbek wskutek aktów sabotażu i terroru*
zwrot kosztów korepetycji
odbudowa zębów stałych utraconych po wypadku
klauzula nr 1 – zwrot kosztów leczenia
klauzula nr 2 – dzienne świadczenie szpitalne
klauzula nr 4 – jednorazowe świadczenie z tytułu
poważnego zachorowania ubezpieczonego
klauzula nr 6 – zwrot kosztów rehabilitacji
klauzula nr 7 – zwrot kosztów wypożyczenia lub nabycia
środków specjalnych lub uszkodzenia sprzętu medycznego
(limit dotyczący uszkodzeń 500 zł)
klauzula nr 10 – jednorazowe świadczenie na wypadek
śmierci prawnego opiekuna ubezpieczonego
klauzula nr 12 – dzienne świadczenie szpitalne z powodu
choroby
zwrot kosztów operacji plastycznej zgodnie z par. 3 ust. 1
pkt 7 OWU
jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa
lub kota, użądlenia (zgodnie z par. 3 ust. 2 pkt 5 OWU)
klauzula nr 15 – Compensa iME kids secure (wyjaśnienie
poniżej)
składka

Suma Ubezpieczenia/limity
10.000 zł
20.000 zł
5.000 zł (dodatkowa SU)
10.000 zł (dodatkowa SU)
15.000 zł
25.000 zł
225 zł jednorazowe świadczenie,
375 zł jednorazowe świadczenie,
poświadczone dokumentacją medyczną poświadczone dokumentacją medyczną
7.500 (dodatkowa SU)
12.500 zł (dodatkowa SU)
do 400 zł, nieobecność w szkole co
do 400 zł, nieobecność w szkole co
najmniej 7 dni, potwierdzona
najmniej 7 dni, potwierdzona
zaświadczeniem lekarskim
zaświadczeniem lekarskim
do 1.000 zł, max 300 zł za ząb
do 1.000 zł, max 300 zł za ząb
3.000 zł
4.000 zł
35 zł
35 zł
1.000 zł

1.500 zł

3.000 zł

4.000 zł

7.000 zł

7.000 zł

1.000 zł

1.500 zł

35 zł

35 zł

3.000 zł

4.000 zł

200 zł

200 zł

1 zgłoszenie

1 zgłoszenie

35 zł

47 zł

W rozumieniu klauzuli nr 4 za poważne zachorowanie uważa się zdiagnozowanie u Ubezpieczonego po raz pierwszy
w okresie objętym ochroną ubezpieczeniową jednym z poniższych zachorowań:
1. anemia aplastyczna;
2. choroba tropikalna;
3. guz mózgu;
4. mocznica;
5. nowotwór złośłiwy;
6. paraliż;
7. poliomielitis;
8. sepsa;
9. stwardnienie rozsiane;
10. udar mózgu;
11. zawał serca.
Definicje chorób opisane są w OWU.
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Klauzula nr 15 – Compensa iME – zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o ubezpieczenie
pomocy informatycznej (nazwanej w polisie iME Kids Secure) opartej o sieć serwisu informatycznego iME.
Przedmiotem ubezpieczenia są koszty udzielane Ubezpieczonemu pomocy informatycznej, opartej o sieć serwisu iME
polegające na:
1. weryfikacji odwiedzanych przez dziecko stron informatycznych;
2. ustawieniu kontroli rodzicielskiej na popularnych przeglądarkach internetowych;
3. blokadzie wybranych przez rodzica lub opiekuna stron internetowych (np. facebook) – dostęp tylko elektronicznym
wyrażeniu zgody przez rodzica;
4. stworzeniu osobnego konta z ograniczonymi uprawnieniami systemowym;
5. skanowaniu antywirusowym i maleware;
6. weryfikacji nielegalnego oprogramowania i usunięciu go na życzenie rodzica lub opiekuna;
7. zdalnej diagnostyce i naprawie niewłaściwie działającego oprogramowania, jeżeli w okresie ubezpieczenia nastąpiła
awaria urządzenia.
Sposób korzystania z pomocy:
w celu skorzystania z pomocy informatycznej w ramach niniejszego ubezpieczenia należy zadzwonić pon nr tel.
+48 22 44 22 20 lub napisać na adres e-mail: me@imeworldwide.com podając nr uwidoczniony na potwierdzeniu zawarcia
umowy ubezpieczenia czyli nr polisy:
typ 184 nr 1018033 (przy składce 47 zł)
lub
typ 184 nr 1018034 (przy składce 35 zł).
Pomoc informatyczna dostępna jest 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Przysługuje 1 raz w okresie
ubezpieczenia.
Ubezpieczenie NNW obejmuje wszystkie sporty włącznie ze sportami ekstremalnymi takimi jak:
karate, judo, capoeira, jujitsu, takewondo, zapasy, kendo, kung-fu, tai chi, aikido, kursy samoobrony organizowane na terenie
placówki oświatowej, signum polonicum, rekonstrukcje walk, bitew historycznych.
Ubezpieczenie NNW nie obejmuje sportów takich jak:
skoków na gumowej linie, skoków ze spadochronem, jumping, B.A.S.E jumping, speedriding, spacerów po linie, skysurfing,
lotniarstwa kaskaderskiego, skoków i lotów narciarskich, wolnych lotów z samolotu, szybownictwa, paralotniarstwa,
lotniarstwa, baloniarstwa, motolotniarstwa, szybownictwa, pilotowania statków powietrznych w tym dronów (nie dotyczy
pilotów licencjonowanych, pasażerskich linii lotniczych), heliskiing, heliboarding, airboarding, uprawiania rugby, footballu
amerykańskiego.
Zgłaszanie szkód:
1. poprzez stronę internetową www.compensa.pl → likwidacja szkód → ubezpieczenie majątkowe → zgłoś roszczenie online
→ szkoda na osobie;
2. infolinia Compensa – 801 120 000 lub 22 501 61 00 (codziennie w godzinach 6:00 – 22:00);
3. za pomocą drukowanego formularza zgłoszenia szkody – wypełniony formularz (dostępny na stronie www.compensa.pl)
należy przesłać na adres pocztowy Centrali Compensy lub e-mail: dokumenty@compensa.pl
Za pośrednictwem e-maila lub poczty tradycyjnej otrzymasz potwierdzenie zgłoszenia szkody oraz wykaz dokumentów
potrzebnych do rozpatrzenia zgłoszenia. Komplet wymaganych dokumentów należy przesłać do Compensy.
Wszelkie wyłączenia, informacje na temat rozszerzenia zakresu oraz definicje znajdują się w OWU.
Na stronie www.compensa.pl oraz na stronie internetowej szkoły znajdują się Ogólne Warunki Ubezpieczenia, tabel
uszczerbków oraz pismo - obowiązek informacyjny administratora danych osobowych.
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