•

Ochrona ubezpieczeniowa 24 h na
dobę przez cały rok szkolny i wakacje.

•

Ubezpieczenie dla dzieci i młodzieży
w wieku od 0 do 20 lat
(żłobki, przedszkola, szkoły)

•

Szeroki zakres ubezpieczenia
obejmujący nieszczęśliwe wypadki.
poważne zachorowania, koszty leczenia.

Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group od
30 lat rozwija swoją ofertę, standardy obsługi
i sieć sprzedaży, aby wyprzedzać oczekiwania
coraz liczniejszej grupy Klientów.
Jesteśmy częścią koncernu Vienna Insurance
Group, lidera ubezpieczeniowego w Europie
Środkowo-Wschodniej.

Pełna ochrona ubezpieczeniowa
dla Twojego dziecka?

Chętnie porozmawiamy na temat
Twoich potrzeb ubezpieczeniowych

Wybierz najlepszy
wariant ubezpieczenia
NNW dla dzieci i młodzieży!

i odpowiemy na wszelkie pytania.

Więcej o produkcie

Znajdź nas na

+48 22 501 61 00
centrala@compensa.pl
Adresy i dane kontaktowe naszych
Oddziałów i Agentów są dostępne na
www.compensa.pl

Pieczątka Agenta:

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie marketingowy lub reklamowy i nie stanowi
oferty w rozumieniu art. 66 k.c., a także nie ma charakteru materiału doradczego.
Warunki ubezpieczenia oraz koszty i ryzyka z nim związane, jak również informacje
na temat ograniczenia odpowiedzialności Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Vienna Insurance Group określone są w ogólnych warunkach ubezpieczenia,
dostępnych na www.compensa.pl
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Całodobowa ochrona,
która gwarantuje poczucie
bezpieczeństwa.

Indywidualne
ubezpieczenie NNW
dla dzieci i młodzieży
POROZMAWIAJMY O UBEZPIECZENIACH

Ubezpieczenie dla
dzieci i młodzieży poniżej
20. roku życia
(oferta dotyczy także dzieci
w żłobkach i przedszkolach):
•
•
•

wypłata za trwały uszczerbek na zdrowiu,

•

proste zgłaszanie szkody i szybka ścieżka likwidacji.

zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji związany z NW,
ochrona dziecka w szkole i poza nią (w trakcie zajęć
dodatkowych, na wakacjach),

O więcej szczegółów ZAPYTAJ AGENTA!

Aktywność dzieci nie kończy się w żłobku, przedszkolu czy szkole.
Wybierz najlepszą opcję ubezpieczenia NNW dla swojego dziecka. Bezpiecznie,
szybko i prosto KUP ONLINE!
RYZYKO / WARIANT

WARIANT A
świadczenie (w zł)

WARIANT B
świadczenie (w zł)

WARIANT C
świadczenie (w zł)

Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku

30 000

40 000

100 000

Dodatkowe świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek
aktów terroru

15 000

20 000

50 000

Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku

50 000

70 000

100 000

Dodatkowe świadczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku
w środku lokomocji lub aktów terroru

25 000

35 000

50 000

Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa lub kota, ukąszenia
przez żmiję, użądlenia

200

200

200

Jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia nieszczęśliwego wypadku,
w przypadku gdy nie został orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu

150

150

150

10 000

10 000

10 000

Zwrot kosztów korepetycji niezbędnych w następstwie nieszczęśliwego
wypadku

500

500

500

Zwrot kosztów pomocy psychologicznej po nieszczęśliwym wypadku

500

500

500

Zwrot kosztów pomocy psychologicznej udzielonej opiekunowi prawnemu
w związku ze śmiercią ubezpieczonego dziecka na skutek nieszczęśliwego
wypadku

200

200

200

Zwrot kosztów leczenia

4 000

6 000

8 000

Jednorazowe świadczenie z tytułu leczenia szpitalnego wskutek
nieszczęśliwego wypadku

1 000

1 500

3 000

Jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania Ubezpieczonego

5 000

5 000

5 000

Zwrot kosztów rehabilitacji

4 000

6 000

8 000

Zwrot kosztów wypożyczenia lub nabycia środków specjalnych lub uszkodzenia
sprzętu medycznego (limit dotyczący uszkodzeń 500 zł)

4 000

6 000

8 000

Jednorazowe świadczenie w przypadku śmierci prawnego opiekuna
Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku

3 000

5 000

10 000

Dzienne świadczenie szpitalne z powodu choroby

35/dzień
(limit 2 000 )

35/dzień
(limit 2 000 )

35/dzień
(limit 2 000 )

Dziecko w sieci

2 zgłoszenia

2 zgłoszenia

2 zgłoszenia

5 000

5 000

5 000

1 zgłoszenie

1 zgłoszenie

1 zgłoszenie

59

85

145

Zwrot kosztów zleconej przez lekarza operacji plastycznej będącej
następstwem nieszczęśliwego wypadku

Zwrot kosztów poszukiwania dziecka w przypadku zaginięcia
Pomoc udzielana opiekunom prawnym w przypadku uprowadzenia lub
zaginięcia ubezpieczonego dziecka
Składka roczna dla dzieci i młodzieży do 20. r.ż. (w zł)

