
Ryzyko 
Wariant 1.                 

SUMA / LIMIT 
UBEZPIECZENIA 

Wariant 2.                 
SUMA / LIMIT 
UBEZPIECZENIA 

Wariant 3.                 
SUMA / LIMIT 
UBEZPIECZENIA 

Wariant 4.                 
SUMA / LIMIT 
UBEZPIECZENIA 

Wariant D.                 
SUMA / LIMIT 
UBEZPIECZENIA 

Śmierć wskutek nw*  10 000 zł  20 000 zł  40 000 zł  60 000 zł  100 000 zł  

Dodatkowe świadczenie na wypadek śmierci wskutek nw* w środku lokomocji lub aktów terroru 5 000 zł  10 000 zł  20 000 zł  30 000 zł  50 000 zł  

Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nw*  15 000 zł 25 000 zł 35 000 zł 45 000 zł 100 000 zł 

Dodatkowe świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek aktów terroru   7 500 zł 12 500 zł 17 500 zł 22 500 zł 50 000 zł 

Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa lub kota, ukąszenia przez żmiję, 
użądlenia  

200 zł 200 zł 200 zł 200 zł 200 zł 

Jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia nw*, w przypadku gdy nie został orzeczony trwały 
uszczerbek na zdrowiu 

150 zł 150 zł 150 zł 150 zł 150 zł 

Zwrot kosztów zaleconej przez lekarza operacji plastycznej będącej następstwem nw* 10 000 zł 10 000 zł 10 000 zł 10 000 zł 10 000 zł 

Zwrot kosztów korepetycji niezbędnych w następstwie nw* 500 zł 500 zł 500 zł 500 zł 500 zł 

Zwrot kosztów poszukiwania dziecka w przypadku zaginięcia 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł 

Pomoc udzielana opiekunom prawnym w przypadku uprowadzenia ubezpieczonego dziecka 1 zgłoszenie 1 zgłoszenie 1 zgłoszenie 1 zgłoszenie 1 zgłoszenie 

Zwrot kosztów pomocy psychologicznej po nw* 500 zł 500 zł 500 zł 500 zł 500 zł 

Zwrot kosztów pomocy psychologicznej udzielonej opiekunowi prawnemu  w związku ze 
śmiercią ubezpieczonego dziecka na skutek nieszczęśliwego wypadku 

200 zł 200 zł 200 zł 200 zł 200 zł 

 Zwrot kosztów leczenia  2 000 zł 3 000 zł 4 500 zł 6 000 zł 8 000 zł 

Dzienne świadczenie szpitalne w wyniku NNW 15 zł/ dzień (limit: 
675 zł) 

20 zł/ dzień (limit: 
900 zł) 

25 zł/ dzień (limit: 
1125 zł) 

30 zł/ dzień (limit: 
1350 zł) 

X 

Jednorazowe świadczenie  z tytułu poważnego zachorowania Ubezpieczonego  3 000 zł  4 000 zł  5 000 zł  5 000 zł  5 000 zł  

Zwrot kosztów rehabilitacji  2 000 zł 3 000 zł 4 500 zł 6 000 zł 8 000 zł 

Zwrot kosztów wypożyczenia lub nabycia środków specjalnych lub uszkodzenia sprzętu 
medycznego (limit dot. uszkodzeń sprzętu medycznego 500 zł) 

3 000 zł 4 000 zł 5 000 zł 6 000 zł 8 000 zł 

Jednorazowe świadczenie  na wypadek śmierci prawnego opiekuna Ubezpieczonego wskutek 
nw*  

X 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł 10 000 zł 

Jednorazowe świadczenie z tytułu leczenia szpitalnego wskutek NNW X X X X 3 000 zł 

Dzienne świadczenie szpitalne z powodu choroby 
10 zł/dzień 

(limit:2000,00 zł) 
20 zł/dzień 

(limit:2000,00 zł) 
25 zł/dzień 

(limit:2000,00 zł) 
25 zł/dzień 

(limit:2000,00 zł) 
35 zł/dzień 

(limit:2000,00 zł) 

Klauzula nr 11 – Bezpieczne dziecko w sieci 2 zgłoszenia 2 zgłoszenia 2 zgłoszenia 2 zgłoszenia 2 zgłoszenia 

Składka roczna dla dzieci i młodzieży do 20 r. ż. 44 zł 55 zł 65 zł 80 zł 80 zł 

Składka roczna dla osób od 21 do 26 r. ż. 52 zł 65 zł 77 zł 95 zł 95 zł 

Zakres dodatkowo płatny           

OC dyrektora oraz personelu SU: 100.000,00 zł 5 zł/osoba 5 zł/osoba 5 zł/osoba 5 zł/osoba 5 zł/osoba 

OC za mienie powierzone na przechowanie do szatni SU: 3000 zł/ limit na zdarzenie 200 zł 
200 zł płatne przez 
placówkę 

200 zł płatne przez 
placówkę 

200 zł płatne 
przez placówkę 

200 zł płatne przez 
placówkę 

200 zł płatne przez 
placówkę 

OC w życiu prywatnym ( w tym podczas praktyk i stażu). SU: 25.000 zł 15 zł/osoba 15 zł/osoba 15 zł/osoba 15 zł/osoba 15 zł/osoba 



OFERTA UBEZPIECZENIA NA ROK SZKOLNY 2021/2022     

 

Oferta specjalna- grupowa dla placówki oświatowej, obejmująca żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe i średnie oraz szkoły pomaturalne i wyższe. 

Zakres terytorialny ubezpieczenia obejmuje cały świat, z zastrzeżeniem postanowień określonych dla poszczególnych klauzul.  

 

Do niniejszej oferty mają zastosowanie zapisy Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży, osób uczących się i personelu 

placówek oświatowych- Ubezpieczenie Szkolne V – przyjętych uchwałą Zarządu Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń  S.A. Vienna Insurance Group nr. 13/03/2020 z dnia 21 

marca 2020 roku i zmienionych aneksem nr. 1 zatwierdzonym uchwałą Zarządu nr. 21/04/2021 z dnia 24.04.2021r. i mających zastosowanie do umów ubezpieczenia 

zawieranych od dnia 30 kwietnia 2021r.  

 

Zgłoś szkodę za pomocą:           Zapytaj naszego Agenta     
internetowego formularza zgłoszenia szkody – komfortowego 
narzędzia online, za pomocą którego zgłosisz szkodę o dowolnej porze; 
infolinii Compensa Kontakt – 22 501 61 00 (codziennie w godzinach 
8.00–20.00); 
drukowanego formularza zgłoszenia szkody – wypełniony formularz 
(dostępny na stronie compensa.pl) 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. 

 

 

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie marketingowy lub reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 k.c., a także nie ma charakteru materiału doradczego. Warunki ubezpieczenia 
oraz koszty i ryzyka z nim związane, jak również informacje na temat ograniczenia odpowiedzialności Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group określone są 
w ogólnych warunkach ubezpieczenia, dostępnych na www.compensa.pl. 


