Kilka informacji o ubezpieczeniu
1. Uszczerbek w wyniku NNW wypłacany jest niezależnie od miejsca zdarzenia (Cały
Świat /24 na dobę/1 rok)
2. Z ubezpieczenia wyłączone są sporty ekstremalne, lub uprawianie sportów za które
ubezpieczony pobiera wynagrodzenie (np. piłka nożna i inne sporty, uprawiane
amatorsko nie są sportami ekstremalnymi).
3. Uprawianie sportów walki typu judo, karate, capoeira, jujitsu, takewondo, kung-fu,
tai chi, zapasy, aikido są objęte również ochroną ubezpieczeniową, nawet jeśli są
uprawiane w klubach sportowych.
4. Jeśli nie zostanie orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu - zostaje przyznane
jednorazowe świadczenie w wysokości 225 zł.
5. Poza podstawowym odszkodowaniem z tytułu NNW przysługują dodatkowe
klauzule:
6. Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia, ukąszenia, użądlenia (np. kleszcze)
jest wypłacane w przypadku korzystania z pomocy ambulatoryjnej (należy
przedstawić dokumentację medyczną).
7. Klauzula nr 1 obejmująca zwrot kosztów leczenia (tylko na terenie RP) – koszty
zwracane są na podstawie faktur i są związane z nieszczęśliwym wypadkiem z
tytułu: udzielenia pomocy lekarskiej ambulatoryjnej (jeśli ponieśliśmy koszty takiej
pomocy), wizyt i honorariów lekarskich, pobytu w szpitalu, badań zabiegów
ambulatoryjnych i operacji (z wyłączeniem operacji plastycznych), nabycie
niezbędnych środków opatrunkowych ( w tym gips lekki) przepisanych przez
lekarza, transportu z miejsca nieszczęśliwego wypadku do szpitala/ambulatorium
(np. koszt taksówki), zleconych przez lekarza odbudowy zębów stałych (nie więcej
niż 200 zł na jeden ząb).
8. Jednorazowe ubezpieczenie z tytułu poważnego zachorowania obejmuje choroby
zdefiniowane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (w ogólnym skrócie są to:
anemia aplastyczna, choroba tropikalna, guz mózgu, mocznica, nowotwór złośliwy,
paraliż, poliomielitis, sepsa, stwardnienie rozsiane, udar mózgu, zawał serca).
9. Zwrot kosztów rehabilitacji (tylko RP) obejmuje związane z nieszczęśliwym
wypadkiem i zleconych przez lekarza/rehabilitanta.
10. Zwrot kosztów naprawy, wypożyczenia lub nabycia środków specjalnych (np.
protezy, aparaty, ortezy, szyny, kołnierze, stabilizatory, gorsety, kule, wózki
inwalidzkie) załącznik do OWU wymienia wszystkie środki specjalne.
Proszę zwrócić uwagę na limity do jakich wysokości koszty dodatkowe będą zwracane.
Obowiązkiem zawarcia ubezpieczenia jest zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami
Ubezpieczenia dostępne: na stronie www.zsrw.pl, www.compensa.pl oraz w sekretariacie
szkoły.
ZGŁOSZENIA SZKODY:
telefonicznie: inforlinia 801 120 00 (opłata jak połączenia lokalne), + 48 22 501 61 00
internetowo: www.compensa.pl
bezpośrednio u pani Agaty Sławniak tel. 502 652 569
sekretariacie szkoły.
Dane dotyczące polisy: TYP 184 nr 001000470

Życzymy jednak zdrowego i bezwypadkowego roku szkolnego!

