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Szanowni Państwo! 
 

W związku z oferowaniem ubezpieczenia szkolnego dla 

ubezpieczeniem NNW, które dla Państwa przygotowali

komentarz, dotykający najważniejszych aspekt

OVB Allfinanz jako niezależna firma po

lat w Polsce) bada i analizuje produkty różnych firm 

i jakości likwidacji szkód i podejmuje współprac

negocjując przy tym warunki ubezpieczeń.

ubezpieczał około 100 placówek edukacyjnych, które zadowolone z wypłacalno

związanych ze zgłaszaniem szkód czy obsług
 

NAJWAŻNIEJSZE ASPEKTY

1. Ubezpieczenie działa 24 godziny na dobę
sportowych, a nawet sportów podwyższonego ryzyka, np. 
 

2. Tabela trwałego uszczerbku na zdrowiu 

stopni złożoności urazy, obejmująca równie

złamania, zwichnięcia i skręcenia). 
 

3. Unikalna na rynku klauzula wypłaty odszkodowa

zdrowiu (150 zł), dająca gwarancję wypłacalno
 

4. Pobyty w szpitalu wskutek wypadku 

warunkiem, że trwa on co najmniej 16 godzin oraz nast

środy, godz. 16:00 (a nie np. dwie pełne doby)
 

5. Zwrot (na każdy poniższy podpunkt obowi

dużo więcej wydaje się na prywatne leczenie ni

a) prywatnych wizyt lekarskich, badań diagnostycznych 

operacji plastycznych oraz zakupu lekarstw (

opatrunkowych (m.in.  gips lekki, temblaki, opaski usztywniaj

b) prywatnie zorganizowanych zabiegów w ramach

jest skierowanie od lekarza na rehabilitację
c) zakupu lub wypożyczenia przedmiotów ortopedycznych

gorsety, obuwie ortopedyczne, kule, wózki inwalidzkie etc

d) odbudowy stomatologicznej zębów stałych
 

6. Pokrycie kosztów pobranych korepetycji

najmniej 7 dni (należy przedłożyć rachunek imienny/faktur
 

7. Wypłata za pogryzienia i użądlenia – kwota 

leczenia ambulatoryjnego czyli wizyta kontrolna u lekarza
 

8. Dedykowany opiekun z firmy OVB Allfinanz, który

leczenia przysługuje dziecku w ramach ubezpieczenia, aby mo

polisy. To przekłada się na dużo większe kwoty odszkodowania

dotowanych z pieniędzy Ubezpieczyciela. Opiekun pomaga przygotowa

kątem poprawności wypełnienia i za Rodzica 
 

9. Odszkodowanie wypłacane jest bez dodatkowych komisji lekarskich

medycznej.  

10. W przypadku chęci skorzystania ze zwrotu kosztów leczenia czy rehabilitacji, prosz

uwzględniane do zwrotów. 

 

 

Europejski Koncern Finansowy 

owaniem ubezpieczenia szkolnego dla uczniów SP w Kurowie, pragniemy 

stwa przygotowaliśmy w firmie COMPENSA, ale równie

aspektów i niuansów w tego rodzaju polisach.  

na firma pośrednictwa finansowego z tradycją sięgającą 47 lat w Europie (15

żnych firm - m.in. ubezpieczeniowych, a także raporty

i podejmuje współpracę z tymi, które mają najwyższe wska

ń. Oddział OVB Lublin w tym roku w samym województwie 

placówek edukacyjnych, które zadowolone z wypłacalności oraz zdję

zanych ze zgłaszaniem szkód czy obsługą polisy, chętnie przedłużają owocną współpracę

NIEJSZE ASPEKTY ORAZ WARTOŚCI DODANE PAŃSTWA UBEZP
 

działa 24 godziny na dobę, również za granicą i podczas uprawiania sportu

szonego ryzyka, np. sportów walki – bez podwyższania składki za ubezpieczenie!)

 (załączono), zawierająca katalog 171 rodzajów urazów, klasyfikowanych wg ró

również o uszkodzenia tkanek miękkich (ścięgna, mi

odszkodowań nawet w przypadkach, gdy nie było orzeczonego trwałego uszczerbku

 wypłacalności praktycznie w przypadku każdego zgłaszanego urazu

 wypłacane są w kwocie 70zł (maks. do 45 dni), od

16 godzin oraz nastąpiła zmiana daty czyli np. pobyt od

(a nie np. dwie pełne doby). 

szy podpunkt obowiązuje osoby limit) do kwoty 6400 zł kosztów:

 na prywatne leczenie niż dostaje się odszkodowania za dany wypadek)

ń diagnostycznych (m.in. rezonans, USG, RTG)

lekarstw (np. środki przeciwbólowe czy maści 

temblaki, opaski usztywniające etc.), 

zorganizowanych zabiegów w ramach procesu rehabilitacji ( do kwoty 8000

jest skierowanie od lekarza na rehabilitację. 

przedmiotów ortopedycznych, takich jak: protezy, ortezy

, kule, wózki inwalidzkie etc., 

bów stałych – do 300 zł za jeden ząb (tutaj limit maksymalny to:

kosztów pobranych korepetycji do kwoty 400 zł w przypadku, gdy uczeń miał 

 rachunek imienny/fakturę) – jako dodatkowe świadczenie uzupełniaj

kwota 200 zł (bez obowiązku pobytu w szpitalu

zyli wizyta kontrolna u lekarza). 

z firmy OVB Allfinanz, który jest do dyspozycji Rodziców i podpowiada, co 

w ramach ubezpieczenia, aby można było optymalnie wykorzysta

ksze kwoty odszkodowania, a także efektywny proces leczenia 

Ubezpieczyciela. Opiekun pomaga przygotować i uzupełnić całą dokumentacj

i za Rodzica dokonuje zgłoszenia szkody. 

bez dodatkowych komisji lekarskich na podstawie

ci skorzystania ze zwrotu kosztów leczenia czy rehabilitacji, proszę o zbieranie 

 

         Kierownik
Karol Nowak

, pragniemy zapoznać Państwa z 

, ale również rozszerzyć ją o poniższy 

ą ą 47 lat w Europie (15 krajów, 25 

raporty na temat ich wypłacalności 

sze wskaźniki zadowolenia Klienta, 

w tym roku w samym województwie lubelskim będzie 

ci oraz zdjęcia z barków Rodziców spraw 

 współpracę na kolejne lata. 

STWA UBEZPIECZENIA: 

uprawiania sportu (także w klubach i klasach 

szania składki za ubezpieczenie!) 

ca katalog 171 rodzajów urazów, klasyfikowanych wg różnych 

gna, mięśnie, stłuczenia, a nie tylko 

nie było orzeczonego trwałego uszczerbku na 

dego zgłaszanego urazu!! 

dni), od 1-go dnia pobytu, pod 

pobyt od wtorku, godz. 21:00 do 

kosztów: (bardzo ważne: niejednokrotnie 

wypadek):  

, USG, RTG) zabiegów ambulatoryjnych i 

ści eliminujące blizny) i środków 

8000 zł) UWAGA: obowiązkowe 

protezy, ortezy, aparaty korekcyjne, szyny, 

tutaj limit maksymalny to: 1000 zł łącznie). 

ń miał zwolnienie lekarskie na co 

wiadczenie uzupełniające. 

zku pobytu w szpitalu, warunkiem jest zastosowanie 

jest do dyspozycji Rodziców i podpowiada, co w trakcie 

wykorzystać wszystkie klauzule 

proces leczenia oraz rehabilitacji - 

ą dokumentację, sprawdza ją pod 

na podstawie zgromadzonej dokumentacji 

o zbieranie faktur! Paragony nie są 

Kierownik Okręgu Lubelskiego 
Karol Nowak 

 


