
 

OFERTA UBEZPIECZENIA NNW w roku szkolnym 2018/2019 
 

Wysokość składki składka 40,00 zł składka 55,00 zł 
Rodzaj świadczenia:  Wysokość wypłaty: 
Całkowity (100%) trwały uszczerbek na zdrowiu (trwałe inwalidztwo) 

200% sumy ubezpieczenia    44.000 zł 200% sumy ubezpieczenia    60.000 zł 
Częściowy oraz trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku NNW  % od sumy ubezpieczenia 22.000 zł;            

np.:  1% uszczerbku = 220 zł;                                                
2% uszczerbku = 440 zł;                                                  

3% uszczerbku = 660 zł,  itd. 

% od sumy ubezpieczenia 30.000 zł;              
np.:  1% uszczerbku = 300 zł;                                                                                                  

2% uszczerbku = 600 zł;                                                                           
3% uszczerbku = 900 zł,  itd. 

Częściowy trwały uszczerbek na zdrowiu w tym też: poparzenie ciała niezależnie od stopnia; uszczerbek na 
zdrowiu, w wyniku nieudanej próby samobójczej; obrażenia ciała spowodowane atakiem  epilepsji (padaczki);   

% sumy ubezpieczenia w jakim Ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku 

Śmierć ubezpieczonego w wyniku NNW w tym utonięcie, popełnienie samobójstwa, śmierć wskutek sepsy w wyniku 
NNW 

100% sumy ubezpieczenia NNW  22.000 zł 100% sumy ubezpieczenia NNW  30.000 zł 

Śmierć Ubezpieczonego w wypadku komunikacyjnym 150% sumy ubezpieczenia NNW  33.000 zł 150% sumy ubezpieczenia NNW  45.000 zł 
Zwrot kosztów operacji plastycznej do 40% sumy ubezpieczenia  8.800 zł do 40% sumy ubezpieczenia  12.000 zł 
Zwrot kosztów leczenia stomatologicznego w wyniku  NW do 500 zł do 500 zł 

Zwrot kosztów naprawy, wypożyczenia  lub nabycia środków specjalnych - stabilizatory, kule, kołnierze, gipsy, 
wózki inwalidzkie itp. (klauzula 7) 

do 40% sumy ubezpieczenia  8.800 zł do 40% sumy ubezpieczenia  12.000 zł 

Zwrot kosztów leczenia w tym lekarstw, środków opatrunkowych, badań lekarskich; koszty związane z przewozem 
do szpitala lub ambulatorium (klauzula 1) 

do 40% sumy ubezpieczenia  8.800 zł do 40% sumy ubezpieczenia  12.000 zł 

Zwrot kosztów rehabilitacji (klauzula nr 6) – zlecone przez lekarza, udokumentowane, konsultacje, zabiegi  
rehabilitacyjne, wydatki poniesione na terenie RP 

do 40% sumy ubezpieczenia  8.800 zł do 40% sumy ubezpieczenia  12.000 zł 

Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych (klauzula 8) do 50% sumy ubezpieczenia  11.000 zł do 50% sumy ubezpieczenia  15.000 zł 
Dzienne świadczenie szpitalne w wyniku NNW (klauzula 2) od pierwszego dnia pobytu  (minimum 12h w szpitalu) 25 zł za każdy dzień pobytu Ubezpieczonego w szpitalu nie więcej jednak niż 2 250 zł 
Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy, boleriozy 500 zł 
Zwrot kosztów pogrzebu prawnego opiekuna Ubezpieczonego (klauzula nr 9)   1.000 zł  
Jednorazowe świadczenie na wypadek śmierci prawnego opiekuna Ubezpieczonego wskutek NW (klauzula nr 10) 1.000 zł  
Jednorazowe świadczenie z tytułu zdiagnozowania  u Ubezpieczonego wrodzonej wady serca (klauzula 14) 1.000 zł  
Jednorazowe świadczenie w przypadku śmierci Ubezpieczonego spowodowanej nowotworem złośliwym             
 (klauzula 13) 

1.000 zł  

COMPENSA iME – UBEZPIECZENIE iME Kids Secure (klauzula 15) 
Pomoc informatyczna dostępna 24h/doba przez 7 dni w tygodniu 

1 raz w okresie ubezpieczenia na jednego Ubezpieczonego 

Jednorazowe świadczenie z tytułu zachorowania Rodzica: nowotwór złośliwy, paraliż, mocznica, transplantacja 
głównych organów, poliomyelitis, utrata mowy, utrata słuchu, utrata wzroku, anemia aplastyczna, stwardnienie 
rozsiane  (klauzula 20) 

1.000 zł świadczenie jednorazowe w okresie ubezpieczenia 

Zwrot kosztów korepetycji niezbędnych w następstwie nieszczęśliwego wypadku 400 zł  niezależnie od ilości NW z zastrzeżeniem, że Ubezpieczony w następstwie NW nie mógł 
pobierać nauki w szkole przez okres min. 7 dni 

 
W załączeniu Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dzieci, młodzieży, osób uczących się  oraz personelu w placówkach oświatowych - Ubezpieczenie 
Szkolne III 184, zatwierdzone przez Zarząd Compensa TU S.A. VIG uchwałą nr 12/04/2018 z dnia 13 kwietnia 2018 roku, obowiązują do umów Ubezpieczenia zawieranych od dnia 24 kwietnia 
2018r. oraz postanowienia niniejszej oferty. 

 



 
 
 

 
 
 
 
Ubezpieczenie obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków, jakie mogą się wydarzyć podczas: 

·         nauki lub pracy, 
·         w drodze z domu do szkoły / pracy i ze szkoły / pracy do domu 
·         w życiu prywatnym 
·         powstałe na terytorium całego świata 
·         podczas uprawiania sportu w ramach rekreacji lub rehabilitacji  
·         ochrona 24 godzinna 

  
Zakres obejmuje również nieszczęśliwe wypadki powstałe również podczas uprawiania sportu (w tym: karate, judo, capoeira, jujitsu, takewondo, zapasy, kendo, kung-fu, tai chi, 
aikido, kursów samoobrony prowadzonych w placówkę oświatową, signum polonicum, rekonstrukcji walk, bitew historycznych) w ramach SKS, UKS i w pozaszkolnych klubach 
sportowych pod warunkiem, że nie jest to zarobkowe uprawianie sportu 
 

Formy zgłoszenia szkody za pomocą:   
 

  
• Internetowego Formularza Zgłoszenia Szkody – komfortowego narzędzia online, za pomocą którego zgłosisz szkodę o dowolnej porze     
www.compensa.pl 
• 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 www.compensa.pl lub w sekretariacie szkoły) 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.  
• Osobiście w każdej placówce terenowej COMPENSY   
Adres oddziału w Radomiu: Compensa TU SA VIG, 26-600 Radom, ul. F.Focha 14 lok.2  
 

  
Pomoc w zakresie dokumentacji dotyczącej szkody można uzyskać za pośrednictwem infolinii: telefony do Call Center Compensa: 
Dla telefonów stacjonarnych:  Dla telefonów komórkowych:   
0 801 120 000                                                                                                                     22 501 60 00  
lub  oddziału Compensy w Radomiu:   
48 363 00 62   

 

 

 


