UBEZPIECZENIE NNW 2020 / 2021
dla wychowanków żłobków, przedszkoli oraz szkół

Ochrona
ubezpieczeniowa
w 3 prostych krokach
Wejdź na stronę:

1

ubezpieczenia-rydzynski.pl/compensa

2

Uzupełnij formularz wpisując dane Ubezpieczającego
(rodzica lub opiekuna) oraz dane ubezpieczonego dziecka.

3

Po uzupełnieniu wszystkich danych przejdź “DALEJ”.
W ostatnim kroku wybierz formę płatności (płacę on-line
lub przelewem tradycyjnym) aby opłacić polisę.

Wybierz odpowiedni wariant oraz zapoznaj się z warunkami
ubezpieczenia

Potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia zostanie przesłane
na Twój adres e-mail.

PŁATNY POBYT
W SZPITALU

w przypadku wypadku
i choroby

JEDNORAZOWE
ŚWIADCZENIE

płatne przy braku
uszczerbku na zdrowiu

ZWROT KOSZTÓW
LECZENIA
i REHABILITACJI

OCHRONA DLA
SPORTOWCÓW
BEZ DOPŁATY
SKŁADKI

Rodzic decyduje. Wybierz mądrze.
ubezpieczenia
RYDZYNSKI

Ubezpieczamy życie, zdrowie, majątek
dużych, średnich, małych firm oraz
klientów indywidualnych na
terenie całego kraju.

od blisko

30 lat
NA RYNKU

UBEZPIECZENIE NNW 2020 / 2021
dla wychowanków żłobków, przedszkoli oraz szkół

Nazwa świadczenia:

Suma ubezpieczenia

Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku

25 000,00

35 000,00

45 000,00

Dodatkowe świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek aktów terroru

12 500,00

17 500,00

22 500,00

Świadczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku

20 000,00

30 000,00

40 000,00

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

10 000,00

15 000,00

20 000,00

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

200,00

200,00

200,00

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

150,00

150,00

150,00

Zwrot kosztów zleconej przez lekarza operacji plastycznej będącej następstwem
nieszczęśliwego wypadku

10 000,00

10 000,00

10 000,00

Zwrot kosztów korepetycji niezbędnych w następstwie nieszczęśliwego wypadku

500,00

500,00

500,00

Zwrot kosztów pomocy psychologicznej po nieszczęśliwym wypadku

500,00

500,00

500,00

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

200,00

200,00

200,00

4 000,00

6 000,00

8 000,00

30 zł / dzień

30 zł / dzień

30 zł / dzień

Klauzula nr 4 – jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania Ubezpieczonego

5 000,00

5 000,00

5 000,00

Klauzula nr 6 – zwrot kosztów rehabilitacji

Klauzula nr 1 – zwrot kosztów leczenia
Klauzula nr 2 – dzienne świadczenie szpitalne (limit 1 350 zł)

4 000,00

6 000,00

8 000,00

Klauzula nr 7 – zwrot kosztów wypożyczenia lub nabycia środków specjalnych lub uszkodzenia
sprzętu medycznego (limit dotyczący uszkodzeń 500 zł)

4 000,00

6 000,00

8 000,00

Klauzula nr 9 – jednorazowe świadczenie na wypadek śmierci prawnego opiekuna
Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku

10 000,00

10 000,00

10 000,00

Klauzula nr 10 – dzienne świadczenie szpitalne z powodu choroby (limit 2 000 zł)

35 zł / dzień

35 zł / dzień

35 zł / dzień

Klauzula nr 11 – DZIECKO W SIECI

2 zgłoszenia

2 zgłoszenia

2 zgłoszenia

5 000,00

5 000,00

5 000,00

1 zgłoszenie

1 zgłoszenie

1 zgłoszenie

Zwrot kosztów poszukiwania dziecka w przypadku zaginięcia
Pomoc udzielana opiekunom prawnym w przypadku uprowadzenia lub zaginięcia
ubezpieczonego dziecka

WYSOKOŚĆ ROCZNEJ SKŁADKI:

50zł 60zł 75zł

Zgłoś szkodę za pomocą:
internetowego formularza zgłoszenia szkody – komfortowego narzędzia online, za pomocą którego
zgłosisz szkodę o dowolnej porze;
infolinii Compensa Kontakt – 801 120 000 lub 22 501 61 00 (codziennie w godzinach 6.00–22.00);
drukowanego formularza zgłoszenia szkody – wypełniony formularz (dostępny na stronie compensa.pl)
należy przesłać na adres pocztowy Centrali Compensy lub e-mail: dokumenty@compensa.pl.
Następnie otrzymasz SMS z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia i danymi Twojego likwidatora szkody.
UBEZPIECZENIA RYDZYŃSKI Sp. z o.o.

Zadzwoń:

http://www.rydzynski.eu

32 42 227 88

44-200 Rybnik, ul. Mikołowska 34

730 818 818

http://www.rydzynski.eu

e-mail: ubezpieczenia@rydzynski.eu

