
Ubezpieczenie NNW dzieci z Zespołu Kształcenia i Wychowania w Kolbudach na okres od 01-09-2019 do 31-08-2020 
 

Przygotowano na bazie oferty specjalnej oraz Ogólnych Warunków Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży, osób uczących się oraz personelu  
w placówkach oświatowych Ubezpieczenie szkolne IV 184 zatwierdzonych Uchwałą Zarządu COMPENSA TU SA VIG nr 31/03/2019 z dnia 25.03.2019 roku /dalej jako OWU/. 

OWU wraz z TABELĄ USZCZERBKÓW dostępne są u brokera, w sekretariacie Szkoły oraz na stronie internetowej www.compensa.pl 
 

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘSLIWYCH WYPADKÓW                               suma ubezpieczenia 35 000 zł 50 000 zł 
składka roczna /sport w zakresie/ 55 zł 95 zł 

 COMPENSA                                            typ i numer polisy  typ 184 nr 1022556 typ 184 nr 1022557 
nazwa świadczenia sumy / limity odpowiedzialności  [ zł ]  

Uszczerbek na zdrowiu w wyniku  NW   
– za 100% trwałego uszczerbku                                                                      
– stawka za 1 % trwałego uszczerbku  

35 000 
350 

50 000 
500 

Uszczerbek na zdrowiu w wyniku  aktów terroru  
– za 100% trwałego uszczerbku 
– stawka za 1 % trwałego uszczerbku  

52 500 
525 

75 000 
750 

Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku (NW)  
- NW to również zawał serca i udar mózgu, utoniecie, samobójstwo, omdlenie, atak  epileptyczny 30 000 50 000 

Śmierć w środku lokomocji lub wskutek aktów terroru  45 000 75 000 
Jednorazowe świadczenie z tyt. wystąpienia NW, w przypadku gdy nie został orzeczony trwały uszczerbek (na podstawie 
dokumentacji medycznej) 150 150 

Jednorazowe świadczenie z tyt. pogryzienia przez psa lub kota, ukąszenia przez żmiję, użądlenia (oraz ugryzienia przez 
kleszcza gdy zdiagnozowano boreliozę) – wymaga leczenia  200 200 

Zwrot kosztów zleconej przez lekarza operacji plastycznej będącej następstwem NW 6 000 8 000 
Zwrot kosztów korepetycji – gdy w wyniku NW niezdolność do nauki w szkole pow. 7 dni 400 400 
Zwrot kosztów poszukiwania dziecka w przypadku zaginięcia 5 000 5 000 
Zwrot kosztów pomocy psychologicznej po NW 400 400 
Klauzula 1 – Zwrot kosztów leczenia NNW:  kosztów wizyt lekarskich, operacji, lekarstw, środków opatrunkowych, 
transportu, odbudowy zębów stałych (zlecone przez lekarza) 6 000 8 000 

Klauzula 2 – Dzienne świadczenie szpitalne w wyniku NW - min.16 h, różne dni przyjęcia i wypisu         30 / dzień 30 / dzień 
Klauzula 4 – Jednorazowe świadczenie z tyt. poważnego zachorowania (karencja 60 dni) 5 000 5 000 
Klauzula 6 – Zwrot kosztów rehabilitacji  w wyniku NW  (zlecone przez lekarza)        6 000 8 000 
Klauzula 7 – Zwrot kosztów wypożyczenia i nabycia środków specjalnych  lub  naprawy sprzętu medycznego (m.in. okularów, 
aparatów ortodontycznych, słuchowych, pomp insulinowych)                                                                                                         

6 000 
500 naprawa  

8 000 
500 naprawa  

Klauzula 9 – Jednorazowe świadczenie na wypadek śmierci opiekuna prawnego w NW                                                              10 000 10 000 
Klauzula 10 – Dzienne świadczenie szpitalne z powodu choroby – pobyt przez min. 5 dni  35 / dzień 35 / dzień 
Klauzula 11 – Bezpieczne dziecko w sieci - ubezpieczenie pomocy informatycznej  2 zgłoszenia 2 zgłoszenia 
Ubezpieczenie obejmuje zdarzenia powstałe podczas wyczynowego uprawiania sportu sport w zakresie sport w zakresie 

Ulotkę należy czytać wraz z OWU, które szczegółowo regulują warunki ubezpieczenia, jego zakres i wysokość świadczeń.  Zasady wypłaty odszkodowań oraz wyłączenia odpowiedzialności regulują zapisy OWU. 
 

Zgłaszanie szkód:  szkody można zgłaszać drogą mailową na adres: dokumenty@compensa.pl, on-line na stronie www.compensa.pl, telefonicznie na infolinii COMPENSY: tel. 801-120-000 lub (22) 501-
61-00, pisemnie listem poleconym na adres Centrali: Compensa TU S.A. VIG, Aleje Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa oraz osobiście Compensa TU S.A. VIG, ul. Rzemieślnicza 33, 81-855 Sopot. 
Formularz zgłoszeni a szkody można uzyskać u brokera,  w sekretari ac ie Szkoły  i  na s t ronie:  www.compensa.pl  ( fo rmularz dostępny również w wers j i  on- l ine ).  
 

 

Dodatkowych informacji o ubezpieczeniu i pomocy przy zgłaszaniu szkód udziela broker ubezpieczeniowy :  PAWEŁ DAMECKI - tel. 795-578-778  


