
     OVB Allfinanz 
     Dyrekcja Regionalna Lublin 
     ul. Zana 11a, 20-601 Lublin 
     Tel./Fax: (81) 443-00-03  

 

 

Dziękujemy za wybranie oferty COMPENSA. Oto zalety wybranego ubezpieczenia NNW: 
 

1. INDYWIDUALNY OPIEKUN POLISY: Grzegorz Zieliński (608 574 432, grzegorz.zielinski@ovb.com.pl) 
 odpowie na wszelkie pytania,  

 podpowie za co należy się odszkodowanie i o co możemy je rozszerzyć, 

 zweryfikuje posiadaną dokumentację medyczną, 

 pomoże uzupełnić wniosek i skutecznie zgłosić szkodę. 

=======!Prosimy o kontakt z Opiekunem w krótkim czasie po wypadku (nie po zakończonym leczeniu)!===== 

2. OCHRONA 24 GODZINY NA DOBĘ – obejmuje m.in.: 

 wypadki również poza Szkołą, 

 wycieczki i wyjazdy (w tym zagraniczne), 

 uprawianie sportów, w tym sportów walki, 

 zawodników klubów sportowych i udział w zawodach sportowych. 

3. WYPŁATY ZA: 

 zwichnięcia, złamania, skręcenia, 

 zerwane ścięgna i mięśnie, 

 ukąszenia, użądlenia (np. szerszeń, osa), pogryzienia przez zwierzęta – 200 zł, 

 skaleczenia i rany skóry, 

 stłuczenia, krwiaki, inne urazy, gdy lekarz nie stwierdzi uszczerbku na zdrowiu – 150 zł, 

 odbudowę zębów stałych po wypadku – do 300 zł na ząb (maks. 1000 zł), 

 uszkodzone okulary korekcyjne – do 500 zł. 

4. ZWROT KOSZTÓW ZA (warunek – faktura imienna na dziecko z Peselem): 

 zakupione leki, maści, środki opatrunkowe i przeciwbólowe, 

 prywatne wizyty u lekarzy, 

 prywatne badania: USG, RTG, rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa, 

 rehabilitację zorganizowaną prywatnie, 

 ortezy, stabilizatory, buty ortopedyczne, gips miękki, 

 zakup lub wypożyczenie wózka inwalidzkiego lub kul, 

 korepetycje po wypadku – do 500 zł (warunek – zwolnienie lekarskie min. 7 dni + rachunek imienny). 

5. POBYTY W SZPITALU 

 w wyniku wypadku – pobyt min. 16 godzin, 

 w wyniku choroby – pobyt min. 5 dni. 

6. BRAK KOMISJI LEKARSKICH 

 wypłata na podstawie posiadanej dokumentacji medycznej. 

7. SZYBKI PROCES LIKWIDACJI SZKÓD – również na podstawie nadesłanych skanów. 

8. KLAUZULA „DZIECKO W SIECI” – zdalna pomoc informatyczna (patrz str. 13 OWU). 

9. DODATKOWE ZNIŻKI DLA RODZICÓW (do 25%) na inne ubezpieczenia (również spoza Compensy): 

 dzieci spoza danej Szkoły, zwierząt domowych (koty, psy), 

 nieruchomości, komunikacyjne, podróżne, firmowe, na życie i inne. 
 

Gratulujemy dobrego wyboru! Zapraszamy do kontaktu w razie jakichkolwiek pytań  


