Sumy ubezpieczenia w ramach polisy.
Zakres podstawowy:

Szanowni Państwo
Poniższe informacje mają na celu ułatwienie Państwu zgłoszenia szkody w ramach
szkolnego ubezpieczenia ucznia w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków w roku
szkolnym 2018/2019.
Ogólne warunki ubezpieczenia dostępne są w sekretariacie szkoły (wersja
papierowa i elektroniczna) jak również w Oddziale TU Compensa przy ulicy
Mazowieckiej 48 w Białymstoku II piętro / tel. 85 676 08 08
Osobami uprawnionymi do otrzymania świadczenia po zaistnieniu nieszczęśliwego
wypadku są:
- rodzic ubezpieczonego ucznia,
- prawny opiekun ucznia,
- sam poszkodowany, o ile jest pełnoletni.
Zgłoszenie szkody – nr polisy 184/001013029
po zakończeniu leczenia poszkodowany wypełnia druk zgłoszenia szkody
(dostępny w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej www.compensa.pl)
do wypełnionego druku dołączacie Państwo:
- kopię dokumentacji medycznej z informacją o zdarzeniu i przebiegu leczenia,
- kartę informującą o zakończeniu leczenia,
- kopię dowodu osobistego osoby uprawnionej do otrzymania odszkodowania.
Komplet dokumentów należy dostarczyć do sekretariatu szkoły lub do Oddziału TU
Compensa / adres powyżej. Zgłoszenie szkody musi być opatrzone pieczątką szkoły!
Przyznane świadczenie wypłacane jest uprawionej osobie, przekazem pocztowym na
adres lub rachunek bankowy wskazany we wniosku zgłoszeniowym.
W razie jakichkolwiek wątpliwości związanymi ze zgłoszeniem szkody
jesteśmy do dyspozycji.
- Oddział TU Compensa Białystok ul. Mazowiecka 48 II piętro tel. 85 676 08 08 / od
poniedziałku do piątku w godz 8.00 – 17.00

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 świadczenia z tytułu wystąpienia NW w przypadku,
gdy nie został orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu
zwrot kosztów operacji plastycznych wskutek NW

10.000 pln
5.000 pln
10.000 pln
5.000 pln
200 pln
150 pln
4.000 pln

Zakres dodatkowy ( w ramach składki)
zwrot kosztów rehabilitacji
dzienne świadczenie szpitalne
zwrot kosztów wypożyczenia lub nabycia środków specjalnych lub
uszkodzenia sprzętu medycznego
jednorazowe świadczenie na wypadek śmierci prawnego opiekuna
Ubezpieczonego wskutek NW

4.000 pln
15 pln / dzień
4.000 pln
1.500 pln

Składka roczna - 45 pln za ucznia / płatna jednorazowo.
nr polisy 184/001013029
UWAGA!
W ramach polisy NNW szkolnego przysługuje Państwu do 20% zniżki przy
ubezpieczeniach komunikacyjnych i majątkowych (mieszkania i domy).
Kontakt – 504 049 430 Przemysław Masłowski

