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OFERTA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH  WYPADKÓW 
                                    DZIECI I MŁODZIEŻY NA ROK SZKOLNY 2021/2022 WYŁĄCZNIE DLA  SP 118 WE WROCŁAWIU 
 

WARIANTY  
 

A 
 

B C D 
 

Zakres podstawowy Suma Ubezpieczenia/ Limit Ubezpieczenia 
Trwały uszczerbek na zdrowiu (TU) wskutek NW  
1% SU za 1% TU  
z zastrzeżeniem, że dla sumy ubezpieczenia 40 000 zł lub więcej -jeżeli 
stopień (procent) trwałego uszczerbku na zdrowiu ustalony na 
podstawie tabeli uszczerbkowej wynosi do 10% włącznie, Compensa 
wypłaca 400 zł za każdy procent orzeczonego uszczerbku na zdrowiu 

 
 

41 000 zł 
 

 
 

51 000 zł 

 
 

60 000 zł 

 
 

100 000 zł 

Dodatkowe świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na 
zdrowiu wskutek aktów terroru  

20 500 zł 25 500 zł 30 000 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 

Jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia NW  
w przypadku, gdy nie został orzeczony TU na Zdrowiu  

150 zł 150 zł 150 zł 150 zł 

Zwrot kosztów operacji plastycznych wskutek NW 10 000 zł 10 000 zł 10 000 zł 10 000 zł 

Zwrot kosztów korepetycji niezbędnych wskutek NW  500 zł 500 zł 500 zł 500 zł 

Zwrot kosztów pomocy psychologicznej po NW 500 zł 500 zł 500 zł 500 zł 
Zwrot kosztów pomocy psychologicznej udzielonej opiekunowi 
Prawnemu w związku ze śmiercią Ubezpieczonego dziecka 
wskutek NW 

 
200 zł 

 

200 zł 

 

200 zł 

 

200 zł 

Zwrot kosztów poszukiwania dziecka w przypadku zaginięcia 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł 
Pomoc udzielana Opiekunowi Prawnemu w przypadku 
uprowadzenia lub zaginięcia ubezpieczanego dziecka 

1 zgłoszenie, 
pomoc 6 h  

1 zgłoszenie, 
pomoc 6 h  

1 zgłoszenie, 
pomoc 6 h  

1 zgłoszenie, 
pomoc 6 h 

Śmierć wskutek NW 41 000 zł 51 000 zł 100 000 zł 100 000 zł 
Dodatkowe świadczenie na wypadek śmierci wskutek NW  
w środku lokomocji lub aktów terroru  

20 500 zł 25 500 zł 50 000 zł 50 000 zł 

Zakres dodatkowy Suma Ubezpieczenia/ Limit Ubezpieczenia 
Klauzula nr 1 – zwrot kosztów leczenia, poniesionych  w NNW 10 000 zł 10 000 zł 10 000 zł 8 000 zł 
Klauzula nr 2 – dzienne świadczenie szpitalne wskutek NW 
pobyt w szpitalu co najmniej 2 dni 

70 zł/ dzień 
limit 3150 zł 

70 zł/ dzień 
limit 3150 zł 

70 zł/ dzień 
limit 3150 zł 

- 

Klauzula nr 3 – jednorazowe świadczenie z tytułu leczenia 
szpitalnego wskutek NW 

- - - 3 000 zł 

Klauzula nr 4 – jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego 
zachorowania Ubezpieczonego 

5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł 

Klauzula nr 5 – zasiłek dzienny z tytułu krótkotrwałej 
niezdolności  do nauki wskutek NW 

15 zł/ dzień 
limit 2700 zł 

15 zł/ dzień 
limit 2700 zł 

15 zł/ dzień 
limit 2700 zł 

- 

Klauzula nr 6 – zwrot kosztów rehabilitacji, poniesionych w 
NNW  

10 000 zł 10 000 zł 10 000 zł 8 000 zł 

Klauzula nr 7 – zwrot kosztów naprawy, wypożyczenia lub 
nabycia środków specjalnych lub uszkodzenia sprzętu 
medycznego - (limit 500 zł) 

10 000 zł 
 

10 000 zł 
 

10 000 zł 
 

8 000 zł 

Klauzula nr 9 – jednorazowe świadczenie na wypadek śmierci 
prawnego opiekuna Ubezpieczonego wskutek NW 

10 000 zł 10 000 zł 10 000 zł 10 000 zł 

Klauzula nr 10 – dzienne świadczenie szpitalne z powodu 
choroby, pobyt w szpitalu co najmniej 5 dni, jest ochrona za COVID-19 

50 zł/ dzień 
limit 2000 zł 

50 zł/ dzień 
limit 2000 zł 

50 zł/ dzień 
limit 2000 zł 

35 zł/ dzień 
limit 2000 zł 

Klauzula nr 11 –Dziecko w Sieci 2 zgłoszenia 2 zgłoszenia 2 zgłoszenia 2 zgłoszenia 
Ochrona w trakcie uprawiania sportów wyczynowo TAK TAK TAK TAK 
Odpowiedzialność 24 h na terenie całego świata 
klauzula 1, 6,7 – zwrot kosztów poniesionych na terenie RP 

TAK TAK TAK TAK 

SKŁADKA NNW ZA 1 OSOBĘ 
 

55 zł 65 zł 95 zł 145 zł 
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Definicja Nieszczęśliwego Wypadku (NW) –  
nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w wyniku którego osoba, niezależnie od swej woli, doznała uszczerbku na zdrowiu 
lub zmarła; za nieszczęśliwy wypadek w rozumieniu OWU uznaje się również:  a) zawał serca i udar mózgu, b) usiłowanie 
popełnienia lub popełnienie samobójstwa, c) utonięcie, d) atak epileptyczny, e) omdlenie; 
Definicja Nieszczęśliwego Wypadku (NW) dla klauzuli nr 9 –  
nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w wyniku którego osoba, niezależnie od swej woli, doznała uszczerbku na zdrowiu 
lub zmarła; 
 

Objęta jest ochrona w trakcie uprawiania sportów wyczynowo – 
podczas zajęć szkolnych, pozaszkolnych, jak również w życiu prywatnym.  Zakresem ochrony objęte są m.in. piłka nożna, siatkówka, 
koszykówka, lekkoatletyka, jazda konna, taniec, karate, judo, capoeira, jujitsu, takewondo, zapasy, kendo, kung-fu, tai chi, aikido, 
kursy samoobrony organizowane na terenie placówki oświatowej, signum polonicom, rekonstrukcja walk, bitew historycznych, 
pływanie i inne. Wyłączone z ochrony ubezpieczenia są sporty ekstremalne – OWU par. 4 ust.2 pkt. 7 i 8 . 
 

Definicja Choroby  –  
niebędącą następstwem wady wrodzonej reakcja organizmu na działanie czynnika chorobotwórczego, objawiająca się zaburzeniami 
w funkcjonowaniu narządów lub organów ciała, wywołująca niepożądane objawy u Ubezpieczonego, zdiagnozowana przez lekarza w 
trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej.  
Wypłata dziennego świadczenia szpitalnego następuje, jeżeli pobyt w szpitalu związany jest z chorobą zdiagnozowaną w trakcie 
trwania ochrony ubezpieczeniowej. 
 

Klauzula Dziecko w Sieci – 
informatycy Compensa pomogą, jeśli ktoś włamie się na konto społecznościowe, zablokują telefon, pomogą otworzyć niebezpieczny 
załącznik, itp. 
 

Compensa płaci również za: 
- boreliozę, która zdiagnozowana została w okresie ubezpieczenia 
- zwraca poniesione koszty na leczenie i rehabilitację na terenie RP po nieszczęśliwym wypadku nie skutkującym trwałym 
uszczerbkiem na zdrowiu 
- min. zniszczone okulary w wyniku NW 
 

Podstawa prawna: OWU NNW dzieci, młodzieży, osób uczących się oraz personelu w placówkach oświatowych – Ubezpieczenie 
Szkolne V 184 zatwierdzone uchwałą Zarządu Compensa TU SA Vienna Insurance Group uchwałą  nr 13/03/2020 z dnia 21.03.2020 i 
zmienionych Aneksem nr 1 zatwierdzonym uchwałą Zarządu nr 21/04/2021 z dnia 24.04.2021 r. i mających zastosowanie do umów 
ubezpieczenia zawieranych od dnia 30 kwietnia 2021 roku. 
 

Proces wypłaty świadczeń: 
Ustalenie wysokości należnego świadczenia odbywa się na podstawie pisemnego zgłoszenia wypadku podpisanego przez 
Ubezpieczonego (prawnego opiekuna) oraz dokumentacji medycznej (system bez powoływania komisji lekarskiej).  

Możliwości przystąpienia do grupowej umowy ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży oraz opłacenie polisy 
 w TU COMPENSA SA : 
- online - odbywa się ono indywidualnie przez Rodzica/Opiekuna prawnego poprzez zarejestrowanie się i opłacenie 

składki za pośrednictwem strony https://szkola.compensa.pl wpisując hasło 587722 

Formy zgłoszenia szkody w TU Compensa SA za pomocą: 
- Internetowego Formularza Zgłoszenia Szkody – komfortowego narzędzia online, za pomocą którego można zgłosić szkodę  
o dowolnej porze dnia i dołączysz wymagane dokumenty 
- Infolinii Compensa Kontakt – 22 501 61 00 ( codziennie w godzinach 8:00 – 20:00 )  
- Drukowanego formularza zgłoszenia szkody - wypełniony formularz (dostępny na stronie www.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. 

W razie jakichkolwiek pytań czy niejasności proszę o kontakt z naszym biurem czynnym od poniedziałku do piątku  
w godzinach od 8:00 do 16:00. Adres biura: ul. Piłsudskiego 13, we Wrocławiu, tel. kom. 501-109-139, tel. 71/78-20-490, - 492,   
e-mail: biuro@ascobrokers.pl 

Łączę wyrazy szacunku, 

Marzena Siębab 
Broker Ubezpieczeniowy 

http://www.compensa.pl/
mailto:dokumenty@compensa.pl
mailto:biuro@ascobrokers.pl

