
Zakres ubezpieczenie - podstawowy: Suma / limit
ubezpieczenia

smierć wskutek Nw 30 000 zł

Dodatkowe świadczenie na wypadek śmierć wskutek NW w środku
lokomocji lub aktów terroru 15 000 zł

Trwały uszczerbku na zdrowiu wskutek NW 35 000 zł

Dodatkowe świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek
aktów terroru 17 500 zł

Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa lub kota,
u kąszenia przez żmiję, użądlenia 200 zł

Jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia NW w przypadku, gdy nie
został orzeczony tnłały uszczerbek na zdrowiu

,l50 zł

Zwrot kosztów operacji plastycznych wskutek NW 10 000 zł

Zwrot kosztów korepetycji niezbędnych wskutek NW 500 zł

Zwrot kosztów pomocy psychologicznej po NW 500 zł

Zwrot kosztów pomocy psychologicznej udzielonej opiekunowi prawnemu
w związku ze śmiercią Ubezpieczonego dziecka wskutek NW 2OO zł

Zakres ubezpieczenia - dodatkowy: Suma / |imit
ubezpieczenia

klauzula nr 1 - zwrot kosztów leczenia 6 000 zł

Klauzula nr 2 - dzienne świadczenie szpitalne 30 zł / dzień, limit ,1 350 zł

Klauzula nr 4.- jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania
Ubezpieczonego 5 000 zł

Klauzula nr 6 - zwrot kosztów rehabilitacji 6 000 zł

Klauzula nr 7 - zwrot kosztów wypożyczenia lub nabycia środków specjalnych
lub uszkodzenia sprzętu medycznego

6 000 zł

500 zł
Klauzula nr 9 - jednorazowe świadczenie na wypadek śmierci prawnego
opiekuna Ubezpieczonego w przypadku NW 10 000 zł

Klauzula nr 10 - dzienne świadczenie szpitalne z powodu choroby 35 zł l dzień,limit 2 000 zł

Klauzula nr 11 - Dziecko w sieci 2 zgłoszenia

Zwrot kosztów poszukiwania dziecka w przypadku zaginięcia 5 000 zł

Pomoc udzielona opiekunom prawnym w przypadku uprowadzenia lub
zaginięcia Ubezpieczonego dziecka

1 zgłoszenie, pomoc 6
godzin

Składki NNW Ża l'osouę: ;,:", .,,."i i: ",-,, i,,.,l,,; 60 zł

Kalkulacja do ofeńy - Ubezpieczenie Szkolne V 184

dla:
Liceum Ogólnokształcące Cogito z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zgorzelcu

ul.Piłsudskiego 1 59-900 Zgorzelec

compensa Towarzystwo Ubezpieczeń s.A. Vienna lnsurance Group
KRs 6691, sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy xll wdział Gospodarczy KRs, Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa
NlP 526 02 14 686, Kapitał zakładowy: 179 851 957,00 zł - opłacony W całości compensa Kontakt: +48 22 5o1 60 00 W godzinach od 8 do 20


