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ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ 

SUMA UBEZPIECZENIA (SU) - 20.000 ZŁ 

Rodzaj świadczenia Wysokość świadczenia 
1. śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW (w tym utonięcie, 

popełnienie samobójstwa, śmierć wskutek sepsy) 
20 000 zł 

2. całkowity (100%) trwały uszczerbek na zdrowiu (trwałe 

inwalidztwo), np. utrata wzroku, paraliż kończyn dolnych 
40 000 zł 

3. częściowy trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku NNW 

powyżej 25% - świadczenie progresywne 

2% SU za każdy 1 % uszczerbku 

na zdrowiu - zgodnie z Tabelą 

Uszczerbku 

4. śmierć Ubezpieczonego wskutek NW w środku lokomocji 

lub aktów sabotażu i terroru (tylko kraje członkowskie UE) 
30 000 zł 

5. jednorazowe świadczenie z tytułu NW w przypadku gdy nie 

został orzeczony trwały uszczerbek 
300 zł 

6. jednorazowe świadczenie ryczałtowe z tytułu pogryzienia, 

ukąszenia lub użądlenia 
200 zł 

7. zwrot kosztów korepetycji niezbędnych w NNW 

400 zł niezależnie od ilość NW  

z zastrzeżeniem, że Ubezpieczony w 

następstwie NW nie mógł pobierać nauki w 

szkole przez okres min. 7 dni. 
8. zwrot kosztów operacji plastycznej do 8000 zł 

9. zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy 500 zł 

10. zwrot kosztów leczenia stomatologicznego 500 zł 

11. zwrot kosztów naprawy, wypożyczenia lub nabycia środków 

specjalnych zalecanych przez lekarza, np. kule, ortezy, itp. 
do 8 000 zł 

12. zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób 

niepełnosprawnych 
do 10 000 zł 

13. dzienne świadczenie szpitalne w wyniku NNW  
(niezależnie od wystąpienia trwałego uszczerbku na zdrowiu) 

25 zł za każdy dzień pobytu 

Ubezpieczonego w szpitalu nie więcej 

jednak niż 2 250 zł pod warunkiem, 

że pobyt Ubezpieczonego w szpitalu 

trwał min. 3 dni. 

14. zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji do 8 000 zł 

15. Jednorazowe świadczenie w przypadku śmierci 

Ubezpieczonego spowodowanej nowotworem złośliwym 
1 000 zł 

16. jednorazowe świadczenie z tytułu zdiagnozowania u 

Ubezpieczonego wrodzonej wady serca 
1 000 zł 

17. Compensa iME - Ubezpieczenie iME Kids Secure 
(pomoc informatyczna dostępna 24h/doba przez 7 dni w tygodniu), np. założenie   

blokady rodzicielskiej, weryfikacja odwiedzanych przez dziecko stron 

internetowych 

1 raz w okresie ubezpieczenia na 

jednego Ubezpieczonego 

18. zwrot kosztów pogrzebu w przypadku śmierci prawnego 

opiekuna Ubezpieczonego 
1 000 zł 

 

Składka za 1 osobę  - 48,00 zł 



Dodatkowe informacje: 

 w zakresie ubezpieczenia rozszerzenie o wyczynowe uprawianie sportu 

 orzekanie stopnia uszczerbku na zdrowiu w oparciu o szeroką Tabelę Uszczerbków   

na Zdrowiu. 

 częściowy trwały uszczerbek - świadczenie progresywne powyżej 25% uszczerbku - 

2% SU za każdy 1% uszczerbku 

 dodatkowy miesiąc ubezpieczenia (dotyczy tylko ostatnich klas szkół 

ponadgimnazjalnych) 

Niniejsza oferta została sporządzona w oparciu o Ogólne Warunki Ubezpieczenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


