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Kielce, dnia 10.07.2015r. 

  

OFERTA UBEZPIECZENIOWA NA UBEZPIECZENIE NAST ĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH 

WYPADKÓW  DZIECI, MŁODZIEśY SZKOLNEJ ORAZ PRACOWNIKÓW PLACÓWEK 

OŚWIATOWYCH 

 

Szanowni Państwo, 

 

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group ma przyjemność 

przedstawić Państwu ofertę ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i 

młodzieŜy oraz personelu placówek oświatowych.  

 

 

 

Rodzaj ubezpieczenia: 

 

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieŜy 

oraz personelu placówek oświatowych 

 

Zakres ubezpieczenia: 

 

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 Ŝyciu prywatnym, 

• podczas uprawiania sportu w ramach rekreacji lub rehabilitacji. 

• powstałe na terytorium całego świata. 

• ochrona 24 godzinna. 

 

Przedmiot ubezpieczenia: 

 

następstwa nieszczęśliwych wypadków powodujące: 

• trwałe uszkodzenia ciała, 

• rozstrój zdrowia lub 

• śmierć 

Ubezpieczonego, w tym następstwa: 

• zawału serca, 

• udaru mózgu, 

 

Forma ubezpieczenia bezimienna 
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Rodzaj świadczenia Wysoko ść wypłaty  
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a całkowity (100%) trwały uszczerbek na zdrowiu (trwałe 

inwalidztwo) 
200% sumy ubezpieczenia  

Częściowy trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku NNW 

powyŜej 25% - świadczenie progresywne 

2% sumy ubezpieczenia za ka Ŝdy 1%  

uszczerbku na zdrowiu 

śmierć Ubezpieczonego w wyniku NNW    (w tym utonięcie, 

popełnienie samobójstwa, śmierć wskutek sepsy) 
100% sumy ubezpieczenia 

śmierć Ubezpieczonego w wypadku komunikacyjnym 150% sumy ubezpieczenia NNW 

częściowy trwały uszczerbek na zdrowiu w tym te Ŝ: 

% sumy ubezpieczenia  w jakim 

Ubezpieczony doznał trwałego 

uszczerbku 

Łą
cz

na
 s

um
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• poparzenie ciała niezaleŜnie od stopnia 

• uszczerbek na zdrowiu, w wyniku nieudanej próby 

samobójczej  

• obraŜenia ciała spowodowane atakiem  epilepsji (padaczki)  

• jednorazowe świadczenie z tytułu NW w przypadku gdy nie 

został orzeczony trwały uszczerbek 
1,5% sumy ubezpieczenia NNW 

• jednorazowe świadczenie ryczałtowe z tytułu pogryzienia, 

ukaszenia lub uŜądlenia 
200 zł 

zwrot kosztów operacji plastycznej 30% sumy ubezpieczenia 

zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy 500 zł 

Zwrot kosztów leczenia stomatologicznego w wyniku  NNW 500 zł 

Zwrot kosztów naprawy, wypo Ŝyczenia  lub nabycia 

środków specjalnych (klauzula 7) 
20% sumy ubezpieczenia 

Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób 

niepełnosprawnych (klauzula 8) 
40% sumy ubezpieczenia 

Dzienne świadczenie szpitalne w wyniku NNW (klauzula 2) 

25 zł za kaŜdy dzień pobytu 

Ubezpieczonego w szpitalu nie więcej 

jednak niŜ 2 250 zł 

Zwrot kosztów leczenia (klauzula 1) 5% sumy ubezpieczenia 

Zryczałtowane koszty związane ze  zgonem  dziecka, ucznia, 

studenta w wieku do 25 roku z powodu wrodzonej wady serca 

(klauzula 16) 

1 000 zł 

Zryczałtowane koszty związane ze  zgonem ubezpieczonego 

spowodowanego nowotworem zło śliwym  (klauzula 17) 
1 000 zł 
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Składka za jedn ą Ubezpieczon ą osob ę: 

 

Gimnazja 

Ośrodki wychowawcze 

Szkoły podstawowe 

Szkoły policealne i pomaturalne 

Szkoły ponadgimnazjalne 

Szkoły wy Ŝsze 

 

 

Suma ubezpieczenia w zł 
Składka w 

zł 

 

8 000 26 

9 000 27 

10 000 28 

11 000 30 

12 000 32 

13 000 34 

14 000 36 

15 000 38 

20 000 50 

25 000 60 

 

 

 

 

Uwaga: 

Składka moŜe zostać obniŜona o 3 zł od jednej ubezpieczonej osoby jeŜeli wysokość świadczenia  z tytułu śmierci 

Ubezpieczonego w wyniku NNW (w tym utonięcie) zostanie obniŜona do 50% sumy ubezpieczenia NNW. 
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Składka za jedn ą Ubezpieczon ą osob ę: 

 

 

śłobki i przedszkola 

 

 

Suma ubezpieczenia w zł 
Składka w 

zł 

 

8 000 18 

9 000 19 

10 000 20 

11 000 22 

12 000 24 

13 000 26 

14 000 28 

15 000 30 

20 000 40 

25 000 50 

 

 

 

Uwaga: 

Składka moŜe zostać obniŜona o 3 zł od jednej ubezpieczonej osoby jeŜeli wysokość świadczenia  z tytułu śmierci 

Ubezpieczonego w wyniku NNW (w tym utonięcie) zostanie obniŜona do 50% sumy ubezpieczenia NNW. 
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Zakres świadcze ń dodatkowych:  

Ś
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Rodzaj świadczenia Nr klauzuli Wysoko ść świadczenia  

Składka  

od jednej 

osoby  

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

personelu placówki oświatowej 

Klauzula 13 

 

W granicach sumy gwarancyjnej 

 Suma gwarancyjna  100 000 zł 
1 zł 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

deliktowej Dyrektora placówki oświatowej 
Klauzula 12 

Wariant I 

S
um

a 

gw
ar

an
cy

jn
a 

50 000 zł 50 zł/klauzula 

Wariant II 100 000 zł 100 zł/klauzula 

Wariant III 150 000 zł 150 zł/klauzula 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

deliktowej z tytułu prowadzenia szatni 
Klauzula 14 

150 zł na jedno zdarzenie  
200 zł/ klauzula 

2 000 zł na cały okres ubezpieczenia 

Zwrot kosztów rehabilitacji Klauzula 6 

10% sumy ubezpieczenia NNW 

określonej dla częściowego trwałego 

uszczerbku na zdrowiu 

Ubezpieczonego 

3 zł 

Jednorazowe świadczenie na wypadek 

śmierci prawnego opiekuna 

Ubezpieczonego  wskutek NW 

Klauzula 10 

 

1 000 zł   

 
2 zł 

Zwrot kosztów pogrzebu prawnego 

opiekuna Ubezpieczonego 

Klauzula 9 

 

1 000 zł  

Bez względu na ilość dzieci 

uczęszczających do ubezpieczonej 

placówki 

2 zł 

Zasiłek z tytułu czasowej niezdolności do 

nauki (pracy) 

Klauzula 5 

 

300 zł za miesiąc niezdolności do nauki 

(pracy) nie więcej jednak niŜ  1 800 zł 
2 zł 

Jednorazowe świadczenie z tytułu 

powaŜnego zachorowania Ubezpieczonego 

Klauzula 4 

 
1 000 zł 2 zł 

Świadczenie jednorazowe z tytułu pobytu w 

szpitalu w wyniku wypadku powyŜej 21 dni. 
Klauzula 3 

10% sumy ube zpieczenia NNW 

określonej dla częściowego trwałego 

uszczerbku na zdrowiu 

Ubezpieczonego 

1 zł 

13 miesiąc ubezpieczenia Klauzula 11 

PrzedłuŜenie odpowiedzialności 

Compensa TU SA VIG na okres od 

01.09. br do 31.09. br (dodatkowy 

miesiąc) dla uczniów ostatniej klasy 

liceów i techników. 

gratis 

Odpowiedzialność cywilna  z tytułu 

prowadzenia Ŝywienia zbiorowego w 

placówce oświatowej 

Klauzula 15 
W granicach sumy gwarancyjnej 

 Suma gwarancyjna  50 000 zł 
100zł/klauzula 

Dzienne świadczenie szpitalne w wyniku 

choroby  
Klauzula 18 

25 zł za kaŜdy dzień pobytu 

Ubezpieczonego w szpitalu nie więcej 

jednak niŜ 1 500 zł 

3zł 

 

 

 



S t r o n a  | 7 
 

V_3.0_2015/2016 

 

 

 

 

 

DODATKOWO OFERUJEMY   

� UCZNIÓW ZWOLNIONYCH Z OPŁATY SKŁADKI 10% 

� WYSOKI POZIOM WSPARCIA SZKOŁY W ZAKRESIE DZIAŁAŃ 

PREWENCYJNO-OŚWIATOWYCH 

 

35% 

� OC NAUCZYCIELI (suma gwarancyjna równa się sumie Ubezpieczenia 

NNW uczniów) 

ZA DARMO 

� DLA PRACOWNIKÓW I RODZICÓW DZIECI I MŁODZIEśY zniŜka 

dodatkowa w następujących produktach: 
 

• Ubezpieczenie komunikacyjne – OC, AC 15% 

• Ubezpieczenie domu i mieszkania 20% 

• Ubezpieczenie ryzyk podróŜy 20% 

• Ubezpieczenie domu w budowie 5% 

Warunki ubezpieczenia 
Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków 

dzieci, młodzieŜy, osób uczących się  oraz personelu w placówkach 

oświatowych - ubezpieczenie szkolne V (182), zatwierdzone przez 

Zarząd Compensa TU S.A. VIG uchwałą nr 31/2014 z dnia 22 kwietnia 

2014 roku, i obowiązują do umów Ubezpieczenia zawieranych od tego 

dnia oraz postanowienia niniejszej oferty. 

 

Warunki organizacyjne 

realizacji ubezpieczenia  

1. W przypadku imiennej formy zawierania umowy ubezpieczenia 

Placówka oświatowa w terminie 30 dni od daty wskazanej jako 

początek okresu ubezpieczenia przedstawi imienny wykaz 

Ubezpieczonych. 

2. w przypadku objęcia ochroną personelu zatrudnionego w Placówce 

Oświatowej naleŜy dołączyć imienny wykaz tych osób. 

Postanowienia dodatkowe 
1. JeŜeli Ubezpieczony przechodzi w trakcie roku szkolnego do innej 

placówki szkolnej - jest objęty ubezpieczeniem, pod warunkiem 

powiadomienia  Compensy o zmianie placówki w trakcie roku 

szkolnego oraz przekazania danych osobowych Ubezpieczonego.    

Likwidacja szkód 
Ustalenie wysokości naleŜnego świadczenia odbywa się na podstawie 

pisemnego zgłoszenia wypadku podpisanego przez Ubezpieczonego 

(opiekuna prawnego) oraz dokumentacji medycznej  (systemem 

bezkomisyjnym). W uzasadnionych  przypadkach stopień trwałego 

uszczerbku na zdrowiu moŜe być ustalany na podstawie badań 

przeprowadzonych przez lekarza. Przyjęcie takiego rozwiązania wpływa 
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korzystnie na szybkość procesu likwidacji. 

Formy zgłoszenia szkody:  

• Pisemne za pośrednictwem poczty na adres : 
      02-342 Warszawa, Al. Jerozolimskie 162  
• Osobiście w kaŜdej placówce terenowej COMPENSY 

      
Druk zgłoszenia szkody dostępny jest na stronie Compensa 
 
www.compensa.pl   bądź w szkole 

 
Pomoc w zakresie dokumentacji dotyczącej szkody moŜna uzyskać za 
pośrednictwem infolinii: telefony do Call Center Compensa: 
 
Dla telefonów stacjonarnych :  Dla telefonów komórkowych :  

0 801 120 000   22 501 60 00 

 
Oferta waŜna do dnia 30.09.2015 r. 

 

Z powaŜaniem: 

 

Agnieszka Glegoła 

Dyrektor Filii 

 


