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OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI,            
MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH                                              

OŚWIATOWO – UBEZPIECZENIE SZKOLNE IV 
 

Szanowni Państwo, 
 
Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group ma przyjemność przedstawić 
Państwu ofertę ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzież, osób uczących 
się oraz personelu w placówkach oświatowych – Ubezpieczenie Szkolne V. 
 

Przedmiot ubezpieczenia Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży, 
osób uczących się oraz personelu w placówkach oświatowych –  
Ubezpieczenie Szkolne V 

Rodzaj placówki Przedszkole 

Nazwa placówki  
Przedszkole Samorządowe Nr 78 

 

Ubezpieczony Dzieci, młodzież, osoby uczących się. Personel placówki 

Przedmiot ubezpieczenia Zdrowie i życie Ubezpieczonego 

Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje całodobowo następstwa nieszczęśliwych wypad-
ków, 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. 

Okres ubezpieczenia 01.09.2020 – 31.08.2021 

Forma ubezpieczenia                                                      Imienna 

Likwidacja szkód Ustalenie wysokości należnego świadczenia odbywa się na podstawie pi-
semnego zgłoszenia wypadku podpisanego przez Ubezpieczonego (praw-
nego opiekuna) oraz dokumentacji medycznej (systemem bez powoływania 
komisji lekarskiej). W uzasadnionych przypadkach stopień trwałego 
uszczerbku na zdrowiu może być ustalony na podstawie badan przeprowa-
dzonych przez lekarza. Przyjęcie takiego rozwiązania wpływa korzystnie na 
szybkość procesu likwidacji. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię legityma-
cji z placówki oświatowej. 
Forma zgłoszenia szkody: 

• Pisemne za pośrednictwem poczty na adres: 
Compensa TU S.A. VIG, 02-342 Warszawa, Al. Jerozolimskie 162 

• Osobiście w każdej placówce terenowej Compensy 
Druk zgłoszenia szkody dostępny jest na stronie Compensy              
www.compensa.pl bądź w szkole. Pomoc w zakresie dokumentacji dotyczą-
cej szkody można uzyskać za pośrednictwem infolinii: telefony do Call Cen-
ter Compensa. 

Warunki ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw nieszczęśliwych wypadków 
dzieci, młodzieży, osób uczących się oraz personelu w placówkach oświato-
wych – Ubezpieczenie Szkolne III 184 zatwierdzone Uchwałą Zarządu 
Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group nr 

http://www.compensa.pl/


 

 

31.03/2020 z dnia 21 marca 2020 roku i mających zastosowanie do umów 
zawieranych od dnia 15 kwietnia 2020 roku. 

Kontakt do Agenta Ryszard Guzowski Usługi Ubezpieczeniowe tel. 0602 116 376, adres email: 
ag004260@gmail.com  

 
 
 
 
ZAKRES I SUMA UBEZPIECZENIA 

ZAKRES PODSTAWOWY SUMA / LIMIT UBEZPIECZENIA  (SU) 

Śmierć wskutek NW 
100% trwały uszczerbek na zdrowiu 
wskutek NNW 

10.000,00 zł 12.000,00 zł 15.000,00 zł 

Śmierć wskutek NW w środku lokomocji 
lub aktów sabotażu i terroru 

Dodatkowa suma ubezpieczenia 50% S.U. 

Częściowy trwały uszczerbek na zdrowiu 
wskutek NW (1% s.u..za 1% uszczerbku) 

10.000,00 zł 12.000,00 zł 15.000,00 zł 

Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek 
sabotażu i terroru 

Dodatkowa suma ubezpieczenia 50% S.U. 

Jednorazowe świadczenie z tytułu ogry-
zienia, ukąszenia, użądlenia 

 
200,00 zł 

Jednorazowe świadczenie z tytułu NW w 
przypadku, gdy nie jest orzeczony trwały 
uszczerbek  

 
150,00 zł 

Zwrot kosztów operacji plastycznych 
wskutek NW 

10.000,00 zł 

Zwrot kosztów korepetycji niezbędnych 
wskutek NW 

500,00 zł 

Zwrot kosztów poszukiwania dziecka w 
przypadku zaginięcia 

5.000,00 zł 

Zwrot kosztów pomocy psychologicznej 
po nieszczęśliwym wypadki 

500,00 zł 

ZAKRES DODATKOWY SUMA / LIMIT UBEZPIECZENIA 

KLAUZULA NR 1 – zwrot kosztów lecze-
nia  

do 40% SU trwałego uszczerbku na zdrowiu, ale nie więcej niż 
10.000,00 zł . Limit na obudowę zębów stałych wynosi 1.000,00 
zł na wszystkie nieszczęśliwe wypadki w okresie ubezpiecze-
nia, jednakże nie więcej niż 300,00 zł na jeden ząb. 

KLAUZULA NR 2 – dzienne świadcze-
nie szpitalne  

Opcja A – 30 zł 
Limit 1.350,00 zł 

Opcja B – 50 zł 
Limit 2.250,00 zł 

Opcja C – 70 zł 
Limit 3.150,00 zł 

KLAUZULA NR 3 – jednorazowe świad-
czenie z tytułu leczenia szpitalnego 
wskutek NW  

 
do 10% SU dla trwałego uszczerbku na zdrowiu 

(leczenie Ubezpieczonego w szpitalu trwało nieprzerwanie co naj-
mniej 14 dni kalendarzowych) 

KLAUZULA NR 4 – jednorazowe świad-
czenie z tytułu poważnego zachorowania 
Ubezpieczonego  

5.000,00 zł ponad sumę ubezpieczenia 
Karencja 60 dni (od dnia będącego początkiem ubezpieczenia). 

Limit wieku – do ukończenia 25 roku życia 

mailto:ag004260@gmail.com


 

 

KLAUZULA NR 5 – zasiłek dzienny z ty-
tułu krótkotrwałej niezdolności do nauki 
lub pracy 

Opcja A – 5 zł/dzień, Limit 900,00 zł 

KLAUZULA NR 6 – zwrot kosztów reha-
bilitacji  

do 50% SU trwałego uszczerbku na zdrowiu, nie więcej niż 
10.000,00 zł 

KLAUZULA NR 7 – zwrot kosztów wypo-
życzenia lub nabycia środków specjal-
nych lub uszkodzenia sprzętu medycz-
nego 

do 40% SU trwałego uszczerbku na zdrowiu, nie więcej niż 
10.000,00 zł (naprawa sprzętu medycznego do wysokości 

500,00 zł) 
 

KLAUZULA NR 8 – zwrot kosztów po-
grzebu prawnego opiekuna Ubezpieczo-
nego 

do 1000,00 zł. Klauzula nie dotyczy osób, które w dniu zawarcia 
umowy lub przystąpienia do niej ma ukończone 25 lat 

KLAUZLA NR 9 – jednorazowe świad-
czenie na wypadek śmierci prawnego 
opiekuna Ubezpieczonego wskutek NW 

 
10.000 zł. Klauzula nie dotyczy osób, które w dniu zawarcia 

umowy lub przystąpienia do niej ma ukończone 25 lat 

KLAUZULA NR 10 – dzienne świadcze-
nie szpitalne z powodu choroby 

35,00 zł za każdy dzień, ale nie więcej niż 2.000 zł z zastrzeże-
niem nieprzerwanego pobytu w szpitalu co najmniej 5 dni 

KLAUZULA NR 11 – Bezpieczne 
dziecko w sieci 

2 razy w okresie ubezpieczenia 

KLAUZULA 12 - OC dyrektora placówki 
światowej oraz personelu placówki 
oświatowej 

100.000,00 zł na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia z 
zastrzeżeniem limitu odpowiedzialności na każde zdarzenie w 
wysokości trzech pensji brutto Ubezpieczonego z dnia zaistnie-

nia zdarzenia. Franszyza integralna: 200,00 zł.                      
Składka 5 zł/osobę 

Klauzula 13 - odpowiedzialność za 
mienie powierzone na przechowanie 
do szatni 

2.000,00 zł na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia z 
zastrzeżeniem limitu odpowiedzialności na jedno zdarzenie w 

wysokości 200,00 zł 

SKŁADKA I PŁATNOŚCI 

Składka na ubezpieczenie NNW 
w zakresie podstawowym 

 

Składka roczna  

Składka na ubezpieczenie NNW 
w zakresie podstawowym 
i dodatkowym 

Składka roczna 
klauzula nr 1, klauzula nr 6 

za 1 osobę 35 zł 41 zł 51 zł 

 


