INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA NNW NA ROK 2016/2017
DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NIETKOWIE
POLISA 001002436 ( typ182)
Ubezpieczyciel: COMPENSA TU S.A 02-342 Warszawa Al. Jerozolimskie 162
Suma ubezpieczenia: 14.000 zł
Składka za 12 miesięcy: 40,- zł
Podstawa prawna: Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Dzieci
i Młodzieży oraz Personelu w Placówkach Oświatowych - Ubezpieczenie Szkolne zatwierdzone
uchwałą Zarządu nr 8/04/2016 z dnia 11.04.2016.
Ochroną objęte są zdarzenia, którym ubezpieczony uległ bez względu na to, gdzie w danym
momencie przebywał (w kraju czy za granicą) i o której godzinie doszło do wypadku (ochrona
24 h na dobę), tj. m.in. w czasie nauki/prowadzenia zajęć, w drodze do lub z placówki, a także
w czasie różnych zajęć pozalekcyjnych w tym podczas wyczynowego uprawiania sportu.
Ubezpieczenie obejmuje również wypadki powstałe podczas kolonii, obozów i „zielonych szkół”,
a także „działa” podczas ferii, wakacji i dni świątecznych.
Zakres świadczeń obejmuje następujące świadczenia podstawowe:
Ø świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem
nieszczęśliwego wypadku, w wysokości 1% sumy ubezpieczenia następstw
nieszczęśliwych wypadków za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu, nie więcej
jednak, niż 100% tej sumy ubezpieczenia,
Ø świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego zaistniałej w wyniku nieszczęśliwego
wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową, w wysokości 100% sumy ubezpieczenia
następstw nieszczęśliwych wypadków oraz dodatkowo 50% sumy ubezpieczenia jeżeli
śmierć miała miejsce w środku lokomocji, wskutek aktów sabotażu i terroru.
Ø zwrot kosztów operacji plastycznych po wypadku 40% sumy ubezpieczenia
Ø świadczenie za brak trwałego uszczerbku na zdrowiu z tytułu nnw w przypadku
gdy nie został orzeczony uszczerbek na zdrowiu 1,5% sumy ubezpieczenia,
Ø jednorazowe świadczenie ryczałtowe z tytułu pogryzienia przez zwierzęta lub
ukąszenia przez owady w wysokości 200 zł, jeżeli ubezpieczony przebywał w związku z
tym zdarzeniem w szpitalu,
Ø świadczenia za oparzenia i odmrożenia, stłuczenia, skręcenia, zwichnięcia, złamania, za
rany i inne wg. tabeli uszczerbkowej.
Zakres ubezpieczenia został wzbogacony o następujące klauzule dodatkowe:
- Klauzula nr 1: Koszty leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków do 40% sumy
ubezpieczenia tj. do kwoty 5 600zł. (refundacja poniesionych kosztów badań i leczenia w
prywatnej placówce służby zdrowia, refundacja wydatków poniesionych na zakup zleconych
leków i środków opatrunkowych, odbudowa stomatologiczna zębów do 200zł za ząb stały )
- Klauzula nr 2: Świadczenie szpitalne 25zł za dzień pobytu w szpitalu w wyniku NNW
- Klauzula nr 6: Zwrot kosztów rehabilitacji do kwoty 5 600zł
- Klauzula nr 7: Zwrot kosztów naprawy, wypożyczenia lub zakupu środków specjalnych,
ortopedycznych do kwoty 5 600zł
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