Szanowni Państwo,

w trosce o zapewnienie dodatkowych środków pieniężnych w sytuacji kontuzji Waszych dzieci, proponuję
rozwiązanie, które jest aktualnie najlepsze na rynku pod względem ceny oraz wysokości świadczeń
spowodowanych nieszczęśliwym wypadkiem.
Warto zabezpieczyć się na taką okoliczność i posiadać środki finansowe, które pomogą pokryć leczenie w
przypadku urazu.
Dzięki temu będziecie mogli otoczyć opieką swoje pociechy i nie przejmować się kosztami
m.in. leczenia, rehabilitacji, dodatkowego potrzebnego sprzętu czy rekompensaty z tytułu poniesionego
uszczerbku na zdrowiu.
Zapraszam do kontaktu
Maciej Dutkiewicz

Kierownik Oddziału

kom. 577 549 904
maciej.dutkiewicz@ovb.com.pl

CO TO JEST NNW
NNW to ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków skutkujących trwałym uszczerbkiem na zdrowiu lub
śmiercią ubezpieczonej osoby.

DLA KOGO JEST PRZEZNACZONE
Ubezpieczenie przeznaczone jest dla dzieci i młodzieży do 19 roku życia (w momencie przystąpienia do ubezpieczenia 19
lat nie może być skończone). Przeznaczone jest dla dzieci uprawiających piłkę nożną (oraz inne sporty) - jednakże za taką
grę nie może być wypłacane wynagrodzenie.
DLACZEGO WARTO UBEZPIECZYĆ SIĘ W COMPENSIE
Ochrona w Polsce i za granicą

Prosta tabela uszczerbkowa – nie ma przedziałów procentowych

Wypłacone świadczenie jest dodatkowym wsparciem finansowym na czas powrotu do zdrowia, pomagającym
sfinansować np. koszty rehabilitacji lub uzupełnić niedobór finansowy spowodowany nieobecnością w pracy
ZGŁOSZENIE I LIKWIDACJA SZKODY

Proste i szybkie zgłoszenie szkody – internetowy formularz zgłoszenia szkody na stronie www.compensa.pl oraz infolinia
Compensa Kontakt

Minimum formalności

Profesjonalny i szybki sposób rozpatrywania roszczeń

JAKI JEST ZAKRES UBEZPIECZENIA

Opcja 1

Opcja 2

30 000,00 zł

60 000,00 zł

mierć wskutek nieszczęś liwego wypadku w ś rodku lokomocji lub aktów sabotaż u
i terroru

15 000,00 zł

30 000,00 zł

Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW

15 000,00 zł

30 000,00 zł

Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek aktów sabotaż u i terroru

7 500,00 zł

15 000,00 zł

Jednorazowe ś wiadczenie z tytułu pogryzienia, ukąszenia lub uż ądlenia

200,00 zł

200,00 zł

Jednorazowe ś wiadczenie z tytułu wystąpienia nieszczęś liwego wypadku w
przypadku, gdy nie został orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu

225,00 zł

300,00 zł

Zwrot kosztów korepetycji niezbędnych w następstwie nieszczęś liwego wypadku

400,00 zł

400,00 zł

Zwrot kosztów operacji plastycznej niezbędnej wskutek NW

6 000,00 zł

8 000,00 zł

Zwrot kosztów leczenia

6 000,00 zł

8 000,00 zł

Jednorazowe ś wiadczenie z tytułu leczenia szpitalnego wskutek NW

1 500,00 zł

3 000,00 zł

Jednorazowe ś wiadczenie z tytułu poważ nego zachorowania Ubezpieczonego

1 000,00 zł

2 000,00 zł

Zwrot kosztów rehabilitacji

6 000,00 zł

8 000,00 zł

6 000,00 zł

8 000,00 zł

(uszkodzenie sprzętu
medycznego max.500
zł)

(uszkodzenie sprzętu
medycznego max.500
zł)

10,00 zł za dzień

10,00 zł za dzień

Jednorazowe ś wiadczenie na wypadek ś mierci prawnego opiekuna
Ubezpieczonego wskutek NW

1 500,00 zł

1 500,00 zł

Compensa iMe - Ubezpieczenie iMe Kids Secure

1 zgłoszenie

1 zgłoszenie

79 zł / rok

145 zł / rok

mierć wskutek nieszczęś liwego wypadku

Zwrot kosztów naprawy, wypoż yczenia, nabycia ś rodków specjalnych lub
uszkodzenia sprzętu medycznego

Dzienne ś wiadczenie szpitalne z powodu choroby

ROCZNY KOSZT UBEZPIECZENIA

