
Warianty zakresu ubezpieczenia NNW uczniów w roku s zkolnym 2017/2018

Wysokość składki składka 39,00 zł składka 53,00zł
Rodzaj świadczenia:                                                           Wysoko ść wypłaty

całkowity (100%) trwały uszczerbek na zdrowiu (trwałe inwalidztwo) 200% sumy ubezpieczenia    (38.000 zł) 200% sumy ubezpieczenia    (48.000 zł)

Częściowy oraz trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku NNW liczony % od sumy ubezpieczenia 19.000 zł liczony % od sumy ubezpieczenia 24.000 zł
Śmierć ubezpieczonego w wyniku NNW w tym utonięcie, popełnienie samobójstwa, śmierć 
wskutek sepsy w wyniku NNW 9.500 zł 12.000 zł
śmierć Ubezpieczonego wskutek NW w środku lokomocji (cały świat)  lub aktów sabotażu i 
terroru (tylko kraje członkowskie UE) 150% sumy ubezpieczenia NNW  28.500 zł 150% sumy ubezpieczenia NNW  36.000 zł
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

% sumy ubezpieczenia  w jakim Ubezpieczony 
doznał trwałego uszczerbku

jednorazowe świadczenie z tytułu NW w przypadku gdy nie został orzeczony trwały uszczerbek do 1,5% sumy ubezpieczenia NNW (285 zł) do 1,5% sumy ubezpieczenia NNW (360 zł)

zwrot kosztów operacji plastycznej do 40% sumy ubezpieczenia  (7.600 zł) do 40% sumy ub ezpieczenia  (9.600 zł)

zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy 500 zł 500 zł

Zwrot kosztów leczenia stomatologicznego w wyniku  NNW 500 zł 500 zł
Zwrot kosztów naprawy, wypożyczenia  lub nabycia środków specjalnych - stabilizatory, kule, 
kołnierze, gipsy, wózki inwalidzkie itp. (klauzula 7) do 40% sumy ubezpieczenia  (7.600 zł) do 40% sumy ub ezpieczenia  (9.600 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  (7.600 zł) do 40% sumy ub ezpieczenia  (9.600 zł)
Zwrot kosztów rehabilitacji (klauzula nr 6) – zlecone przez lekarza  konsultacje, zabiegi  
rehabilitacyjne, wydatki poniesione na terenie RP do 40% sumy ubezpieczenia  (7.600 zł) do 40% sumy ub ezpieczenia  (9.600 zł)

Dzienne świadczenie szpitalne w wyniku NNW (klauzula 2) od pierwszego dnia pobytu (min. 
3dni w szpitalu)

25 zł za każdy dzień pobytu Ubezpieczonego w 
szpitalu nie więcej jednak niż 2 250 zł

25 zł za każdy dzień pobytu Ubezpieczonego w 
szpitalu nie więcej jednak niż 2 250 zł

Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych (klauzula 8) do 50% sumy ubezpieczenia  (9.500 zł) do 50% sumy ub ezpieczenia  (12.000 zł)
Jednorazowe świadczenie na wypadek śmierci  prawnego opiekuna Ubezpieczonego wskutek 
NNW   (klauzula nr 10) 1 000 zł 1 000 zł

Zwrot kosztów pogrzebu prawnego opiekuna Ubezpieczonego (klauzula nr 9) 1 000 zł 1 000 zł
Zryczałtowane koszty związane ze  zgonem  dziecka, ucznia, studenta w wieku do 25 roku z 
powodu wrodzonej wady serca (klauzula 16) 1 000 zł 1 000 zł
Zryczałtowane koszty związane ze  zgonem ubezpieczonego spowodowanego nowotworem 
złośliwym  (klauzula 17) 1 000 zł 1 000 zł

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

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

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

1 raz w okresie ubezpieczenia na jednego 
Ubezpieczonego

W załączeniu Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży, osób uczących się  oraz personelu w placówkach oświatowych - ubezpieczenie szkolne II 184, zatwierdzone przez Zarząd 
Compensa TU S.A. VIG uchwałą nr 4/04/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 roku, obowiązują do umów Ubezpieczenia zawieranych od dnia 18 kwietnia 2017r. 


