
 
  

                                                                                                                
 

                                 NASZE MOCNE STRONY - CO WYRÓŻNIA OFERTĘ  

 
 
 

 Ubezpieczenie obejmuje terytorium całego świata przez 24 H na dobę 

 Ubezpieczeniem objęte są zarówno klasy sportowe jak i ogólne. Ubezpieczenie obejmuje szerokie spektrum, w 
tym NW powstałe podczas uprawiania takich dyscyplin jak karate, judo, jujitsu, zapasy, kendo, tai-chi, aikido 
kung-fu, jazdę konną itp. w ramach SKS, UKS oraz w pozaszkolnych klubach sportowych pod warunkiem, że 
nie jest to zarobkowe uprawianie sportu 

 

 Świadczenie z tytułu śmierci w środku lokomocji i w aktach terroru powstałe na całym świecie                             
-łącznie 150 % Sumy Ubezpieczenia 

 

 Świadczenie za uszczerbek na zdrowiu, także wskutek aktów sabotażu i terroru powstały na całym świecie      
-łącznie 150% Sumy Ubezpieczenia z umowy podstawowej 

 Wypłata świadczenia nawet, gdy nie orzeczono trwałego  uszczerbku na zdrowiu ! ( jedna wizyta u lekarza ) 

 Świadczenie szpitalne w wyniku pobytu  z powodu NNW 

 Świadczenie szpitalne w wyniku choroby, w tym w wyniku zachorowania Covid-19 oraz zakwaterowanie 
rodzica do kwoty 500 zł w przypadku pobytu w szpitalu poza terenem zamieszkania 

 Duża suma w wysokości  3 000,00 zł  za śmierć opiekuna prawnego w wyniku NW 

 Bardzo duże odszkodowanie z tytułu poważnego zachorowania w tym sepsa i zdiagnozowanie wrodzonej 
wady serca – 5 000,00 zł 

 

 Zwrot kosztów operacji plastycznych w skutek NW – limit : 10 000 zł 
 

 Jako jedyni na rynku w zakresie podstawowym ubezpieczenia, zwracamy koszty za poszukiwanie dziecka       
( ubezpieczonego )  w przypadku zaginięcia do kwoty 5 000,00 zł - prywatny detektyw, koszty ogłoszenia        
w mediach, ulotki itp. 

 

 Bardzo wysokie świadczenia w poszczególnych klauzulach: koszty leczenia, operacje plastyczne, 
rehabilitacja, zwrot kosztów wypożyczenia lub nabycia środków specjalnych lub uszkodzenia sprzętu 
medycznego 
 

 Zapłacimy za zniszczone okulary korekcyjne, pompę insulinową, aparat ortodontyczny, słuchowy itp.             
w wyniku NW 
 

 Zwracamy koszty pomocy psychologicznej po wystąpieniu nieszczęśliwego wypadku 
 

 OC Dyrektora i personelu placówki na SG 100 000.00 zł - 5 zł. za jednego ubezpieczonego-  terytorium Europy 

 Bezkomisyjna wypłata świadczenia 

 Imienne forma ubezpieczenia 

 Wariantowość oferty ( możliwość dołączenia lub rezygnacji z klauzul dodatkowych ) 

 Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków pracowników placówki  – według wybranego wariantu dla 
młodzieży 

 Bezpłatna pomoc  iME oparta o sieć serwisu informatycznego czynnego przez całą dobę pod nr telefonu                 .   

+48 222958210, adresem e-mail me@imeworldwide.com , strona www.imeworldwide.com 

 

 Stalking – pomoc od Ime 
 

 

 Zgłaszanie szkody za pośrednictwem infolinii + 48 22 501 61 00 lub http://www.compensa.pl, e-mail: 
dokumenty@compensa.pl  w każdym oddziale Compensy albo listownie 

 

              Kontakt: Dyrektor Sprzedaży mgr Włodzimierz Włodarczyk 
      kom. 501-574-247      wlodzimierz.wlodarczyk@gpf.pl 
 
 
                                                                                                                                  z poważaniem 

                                                                      Włodzimierz Włodarczyk 
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Stalking – pomoc od Ime 
 
 
 
Przedmiotem ubezpieczenia jest organizacja i pokrycie kosztów udzielenia 
Ubezpieczonemu pomocy w przypadku stalkingu tj. formy przemocy 
emocjonalnej polegającej na uporczywym nękaniu w mediach 
społecznościowych i przez pocztę elektroniczną oraz wiadomości tekstowe 
(SMS/MMS): 
 
pomoc w instalacji programu nagrywającego, pomoc w przygotowaniu pism o 
zabezpieczenie numeru IP i innych danych internetowych w celu ustalenia sprawcy, 
pomoc w organizacji usług prywatnego detektywa, który będzie prowadził obserwację 
i inne czynności przewidziane prawem (bez pokrycia kosztów usług), 

udzielenie wskazówek dotyczących możliwości złożenia zawiadomienia o  
możliwości popełnienia przestępstwie do prokuratury 

pomoc psychologiczna dla ofiary stalkingu–1,5 godziny konsultacji psychologicznej 
dla Ubezpieczonego, 

udzielenie wskazówek dotyczących możliwości wystąpienia z pozwem o zapłatę za 
naruszenie dóbr osobistych. 
 
Pomoc informatyczna: W przypadku chęci skorzystania z pomocy należy 

dzwonić pod numer .   +48 222958210 

 
Dostępna jest 24 godziny na dobę przez 7dni w tygodniu; 
Przysługuje 2 razy w rocznym okresie ubezpieczenia na jednego ubezpieczonego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                             
 
                                                                   
 
 
 



                                      

                                                                                                               

 
                                                          
DZIECKO W SIECI 
 
 
Przedmiotem ubezpieczenia są koszty udzielenia Ubezpieczonemu pomocy 
informatycznej, opartej o sieć serwisu informatycznego iMe polegającej na: 
weryfikacji aktywności konta użytkownika; 

ustawieniu kontroli rodzicielskiej na popularnych przeglądarkach internetowych; 

blokadzie wybranych przez rodzica lub opiekuna stron internetowych (np. 
facebook) –dostęp do opcji zdefiniowanych:  • tylko lista zatwierdzona • 
przeznaczone dla dzieci • o charakterze ogólnym • komunikacja online •ostrzegaj 
zawartość dla dorosłych •dostęp tylko po elektronicznym wyrażeniu zgody przez 
rodzica. 

blokadzie wybranych przez rodzica lub opiekuna gier lub aplikacji; 

stworzeniu osobnego konta użytkownika z ograniczonymi uprawnieniami 
systemowymi w tym ustalenie limitów czasu korzystania z komputera przez dziecko; 

skanowaniu antywirusowym i maleware; 

weryfikacji nielegalnego oprogramowania i usunięciu go na życzenie  
 
rodzica lub opiekuna; 
 
W przypadku chęci skorzystania z pomocy należy dzwonić pod numer  
 

.   +48 222958210 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


