WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ROK SZKOLNY 2021/2022
Ubezpieczenie obejmuje całodobowo następstwa nieszczęśliwych wypadków, jakie mogą się
wydarzyć podczas:
- nauki lub pracy,
- w drodze z domu do szkoły / pracy i ze szkoły / pracy do domu,
- w życiu prywatnym, powstałe na terytorium całego świata.
Ponadto zakres ubezpieczenia obejmuje nieszczęśliwe wypadki podczas uprawiania sportu
pod warunkiem, że nie jest to uprawianie sportu w celach zarobkowych.
Za nieszczęśliwy wypadek uważany jest również zawał serca i udar mózgu, usiłowanie
popełnienia lub popełnienie samobójstwa, utonięcie, atak epileptyczny oraz omdlenie.
Umowa ubezpieczenia w roku szkolnym 2021/2022 zawarta została z podstawową sumą
ubezpieczenia 20.000 zł za trwały uszczerbek na zdrowiu (100%).
Świadczenia podstawowe:
▪ 100% sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku;
▪ dodatkowe 50% sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci wskutek NW w środku lokomocji
lub aktów sabotażu i terroru;
▪ trwałe uszkodzenie ciała – w zależności od rodzaju uszkodzenia do 100% sumy
ubezpieczenia;
▪ wypłata świadczenia za każdy nieszczęśliwy wypadek, nawet jeżeli nie został
orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu;
▪ wypłata świadczenia z tytułu pogryzień przez psa, kota, użądlenia, ugryzienia kleszcza
(jeżeli ugryzienie spowodowało boreliozę);
▪ zwrot kosztów operacji plastycznych poniesionych wskutek nieszczęśliwego wypadku;
▪ zwrot kosztów korepetycji.
Świadczenia dodatkowe:
▪ zwrot kosztów leczenia poniesionych w następstwie nieszczęśliwego wypadku
(koszty poniesione tytułem udzielenia pomocy lekarskiej lub ambulatoryjnej, wizyt
i honorariów lekarskich, pobytu w szpitalu, badań, zabiegów ambulatoryjnych
i operacji, nabycia niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych, transportu
z miejsca nieszczęśliwego wypadku do szpitala/ ambulatorium, zaleconej przez lekarza
odbudowy zębów stałych);
▪ dzienne świadczenie szpitalne z tytułu pobytu w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego
wypadku (pod warunkiem, że pobyt Ubezpieczonego w szpitalu trwał 2 dni, nie mniej
niż 16 godzin);
▪ dzienne świadczenie szpitalne z tytułu pobytu w szpitalu w następstwie choroby (pod
warunkiem, że pobyt Ubezpieczonego w szpitalu trwał nieprzerwalnie, co najmniej 5
dni);
▪ jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania Ubezpieczonego;
▪ zwrot kosztów rehabilitacji;
▪ jednorazowe świadczenie na wypadek śmierci prawnego opiekuna Ubezpieczonego
wskutek NW;
▪ COMPENSA iMe - Ubezpieczenie iMe Kids Secure.
Trwały uszczerbek na zdrowiu ustalany jest na podstawie tabeli norm oceny
procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu.
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ZGŁOSZENIE SZKODY
Zgłoszenia roszczenia do COMPENSA TU S.A. można dokonać w następujący sposób:
▪ osobiście w placówce CUK Ubezpieczenia w Barlinku, ul. Gorzowska 69;
▪ online wypełniając druk zgłoszenia szkody na stronie zgloszenie.compensa.pl
▪ telefonicznie pod nr telefonu 801 120 000

Dokumentacja:
Druk zgłoszenia szkody dostępny jest w Sekretariacie Szkoły, w biurze CUK Ubezpieczenia w
Barlinku oraz na stronie internetowej COMPENSA TU S.A.
Dokumenty wymagane przy zgłoszeniu roszczenia:
▪ dokumentacja medyczna z przebiegu leczenia opisująca rodzaj doznanych obrażeń oraz
zawierająca dokładną diagnozę,
▪ karta informacyjna ze szpitala,
▪ kopia zgłoszenia zdarzenia Policji, o ile zostało dokonane
▪ kopia zlecenia lekarskiego na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami
ortopedycznymi oraz środki pomocnicze,
▪ oryginały rachunków lub faktur oraz dowody ich zapłaty
Roszczenie do Compensa TU S.A. z umowy ubezpieczenia grupowego NNW przedawnia się
po 3 latach od powstania zdarzenia.
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