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POLISA typ 184
UBEZPIECZENIE SZKOLNE V
od 01.09.2021 do 31.08.2022

PROSTY SPOSÓB DO ZAKUPU UBEZPIECZENIA:

Na stronie szkola.compensa.pl, wpisz specjalne has³o: HAS£O przekazane w dzienniku elektronicznym wybierz
dowolny wariant ubezpieczenia, który najlepiej spe³nia twoje oczkowania, wpisz dane i op³aæ polisê z PAY-U.

Dostêpne s± 4 zakresy polisy: 55 z³, 65 z³, 80 z³, 145 z³.
Ochrona polisy 01.09.2021 do 31.08.2022.
Ubezpieczenie online mo¿na zakupiæ max do 30.09.2021. Po tej dacie nie bêdzie mo¿na przyst±piæ lub wykupiæ
ubezpieczenia jednym z podanych zakresów. Bêdzie dostêpne wy³±cznie ubezpieczenie indywidualne _ KLAUZULA
SZKOLNA, ale ochrona od dnia nastêpnego po wykupieniu i op³aceniu sk³adki

Na wskazany adres mailowy otrzymasz certyfikat potwierdzaj±cy zawarcie ubezpieczenia.

Zalety oferty:
Szeroka definicja nieszczê¶liwego wypadku;
Wysokie sumy ubezpieczenia;
Ochrona NNW na ca³ym ¶wiecie;
Zakres obejmuje nieszczê¶liwe wypadki powsta³e podczas uprawiania sportu bez pobierania dodatkowej sk³adki (w
tym: karate, judo, capoeira, jujitsu, takewondo, zapasy, kendo, kung-fu, tai chi, aikido, kursów samoobrony, signum
polonicum, rekonstrukcji walk, bitew historycznych) w ramach SKS, UKS i w pozaszkolnych klubach sportowych pod
warunkiem, ¿e nie jest to zarobkowe uprawianie sportu i nie jest to sport ekstremalny;
Jednorazowe ¶wiadczenie z tytu³u pogryzienia przez psa lub kota, uk±szenia przez ¿mijê, u¿±dlenia, zdiagnozowania
boreliozy 200 z³;
Jednorazowe ¶wiadczenie z tytu³u wyst±pienia nieszczê¶liwego wypadku, w przypadku gdy nie zosta³ orzeczony
trwa³y uszczerbek na zdrowiu 150 z³;
Zwrot kosztów pomocy psychologicznej po nieszczê¶liwym wypadku 500 z³;
Zwrot kosztów poszukiwania dziecka w przypadku zaginiêcia 5.000 z³;

DZIECKO W SIECI;
Wysokie limity zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji (od 3.000 z³ do 8.000 z³ w zale¿no¶ci od wybranego wariantu);
W przypadku kosztów leczenia, rehabilitacji zwracamy poniesione koszty w przypadku wyst±pienia nieszczê¶liwego
wypadku nawet gdy nie pozostawi³ trwa³ego uszczerbku;
COVID-19 - wyp³acamy dzienne ¶wiadczenie szpitalne z powodu choroby kl.10 (o ile bêd± spe³nione warunki
okre¶lone w OWU i tre¶ci klauzuli).

CO ZROBIÆ JE¯ELI ZDARZY SIÊ NIESZCZÊ¦LIWY WYPADEK?
http://www.dlugosz.katowice.pl
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Zg³o¶ szkodê za pomoc±:

- internetowego formularza zg³oszenia szkody ; komfortowego narzêdzia online, za pomoc± którego zg³osisz szkodê o
dowolnej porze;

- infolinii Compensa Kontakt 22 501 61 00 (codziennie w godzinach od 8.00 do 20.00);

- drukowanego formularza zg³oszenia szkody wype³niony formularz (dostêpny na stronie www.compensa.pl) nale¿y
przes³aæ na adres pocztowy Centrali Compensy lub e-mail: dokumenty@compensa.pl. Nastêpnie otrzymasz SMS z
potwierdzeniem przyjêcia zg³oszenia i danymi Twojego likwidatora szkody.
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Ustalenie wysoko¶ci nale¿nego ¶wiadczenia z tytu³u nastêpstw nieszczê¶liwych wypadków odbywa siê w systemie
bezkomisyjnym na podstawie pisemnego zg³oszenia NNW podpisanego przez Rodzica (prawnego opiekuna) oraz
za³±czonej dokumentacji medycznej (zdjêcia RTG, ksero Karty zdrowia z przychodni, ksero Karty Leczenia szpitalnego,
inne).

Wype³niony wniosek nale¿y przed³o¿yæ w sekretariacie w celu podpisania i opieczêtowania a nastêpnie wys³aæ na
adres:

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A.
Vienna Insurance Group
02-342 Warszawa
Al. Jerozolimskie 162

lub z³o¿yæ osobi¶cie w placówce w Katowicach:

Regionalne Centrum Serwisowe COMPENSA
ul. Floriana 15
40-286 Katowice

Pomoc w zakresie dokumentacji dotycz±cej szkody mo¿na uzyskaæ za po¶rednictwem infolinii:
Call Center Compensa
Tel. komórkowe: 0 801 120 000
Tel. stacjonarne: 0 22 501 60 00

Roszczenie mo¿na równie¿ zg³osiæ wype³niaj±c Internetowy Formularz Zg³oszenia Roszczenia na stronie internetowej
Compensy www.compensa.pl

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ZNAJDUJ¡ SIÊ Tutaj
http://www.dlugosz.katowice.pl
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Za³±cznik nr 1 - ¶rodki specjalne znajduj± siê Tutaj

Wyp³ata ¶wiadczenia odbywa siê przelewem na podany we wniosku numer konta bankowego.

WNIOSEK do wydrukowania

http://www.dlugosz.katowice.pl
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