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UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH 
WYPADKÓW DZIECI, ZWROT KOSZTÓW REHABILITACJI ORAZ DZIENNE ŚWIADCZENIE 

SZPITALNE Z POWODU CHOROBY. 
 

 
 

Składka 38 zł   
 
Szanowni Państwo, 
Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group ma przyjemność przedstawić Państwu  ubezpieczenia następstw 

nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży oraz personelu placówek oświatowych na rok 2021/2022 . 

Rodzaj ubezpieczenia: 

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, zwrot kosztów rehabilitacji ( do 9000 zł ) oraz dzienne 
świadczenie szpitalne z powodu choroby ( 50 zł za dzień ) dzieci i młodzieży. 
Zakres ubezpieczenia: 
ubezpieczenie obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków, jakie mogą się wydarzyć podczas: 
- nauki  
- w drodze z domu do szkoły ze szkoły  do domu, 
- podczas codziennych zabaw „na podwórku” 
- ochrona 24 godzinna na terenie RP. 
 
Zakres obejmuje nieszczęśliwe wypadki powstałe również podczas uprawiania sportu  

(w tym: karate, judo, capoeira, jujitsu, takewondo, zapasy, kendo, kung-fu, tai chi, aikido, kursów samoobrony prowadzonych  

w placówkę oświatową, signum polonicum, rekonstrukcji walk, bitew historycznych) w ramach SKS, UKS i w pozaszkolnych klubach sportowych pod 
warunkiem, że nie jest to zarobkowe uprawianie sportu.  

 

 

                    RODZAJŚWIADCZENIA WARIANT 
Śmierć Ubezpieczonego wskutek NW 18000zł 

Śmierć Ubezpieczonego wskutek NW w środku lokomocji lub aktów terroru 27000zł 

100% trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek NW 36000zł 

Częściowy trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW powyżej 25% 36000zł 

Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek aktów terroru 18000zł 

 
Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW;  1% = 180 zł 

 
18000 zł 

 
Jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia NW w przypadku 

gdy nie został orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu 
 

 

270 zł 

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

zdiagnozowanej BORELIOZY 
200 zł 

Zwrot kosztów korepetycji niezbędnych w następstwie NW 400 zł 

Zwrot kosztów wypożyczenia,  
nabycia środków specjalnych oraz uszkodzenia 

sprzętu medycznego ( klauzula 7 ) 

7200 zł w tym 

uszkodzenie sprzętu 

medycznego 500zł 
(np. okulary 

korekcyjne, aparaty 
słuchowe, pompa 
insulinowa, aparat 

ortodontyczny) 



` 

Dzienne świadczenie szpitalne w skutek NW ( klauzula 2 ) 
(wskutek nieszczęśliwego wypadku, niezależnie od wystąpienia trwałego 

uszczerbku na zdrowiu) 

100 zł za każdy 

dzień pobytu nie 
więcej jednak niż 

2250 zł, pod 
warunkiem że pobyt 

w szpitalu trwał 2 
dni, jednak nie mniej 

niż 16 godzin. 

 

 
 

Dzienne świadczenie szpitalne  
z powodu choroby 

( klauzula 10 ) 

 
 

50zł za każdy dzień 
pobytu nie więcej 

jednak niż 2000zł, pod 
warunkiem że pobyt w 

szpitalu trwał 
nieprzerwanie co 
najmniej 3 dni. 

Zwrot kosztów leczenia (klauzula 1) 

7200zł 
 w tym limit na 

odbudowanie zębów 
stałych 1500zł, 

niezależnie od ilości 
zębów. 

Jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachowania 
Ubezpieczonego (klauzula 4) 

Sepsa, udar mózgu, wrodzona wada serca, nowotwór złośliwy, zawał serca, 
mocznica, guz mózgu, anemia plastyczna, paraliż, poliomielitys, stwardnienie 

rozsianie, choroba tropikalna. 

1000 zł 

W przypadku gdy zostanie orzeczony trwały uszczerbek 
pow. 25% podwójne świadczenie 

 
 

1% uszczerbku =2% 
świadczenia 

360 zł 

Zwrot kosztów rehabilitacji: 
Koszty związane z NW poniesione przez Ubezpieczonego na 

terenie RP 
- zleconych przez lekarza konsultacji rehabilitantów, 

- zabiegów rehabilitacyjnych zleconych przez lekarza/rehabilitanta mających 
na celu uzyskanie przez Ubezpieczonego optymalnego funkcjonowania 

poziomu czynności uszkodzonych narządów. 

9000 zł 

 

Pełny zakres ubezpieczenia w sekretariacie placówki. 

 

Formy zgłoszenia szkody: 

• Pisemne za pośrednictwem poczty na adres : 

02-342 Warszawa, Al. Jerozolimskie 162 

• Osobiście w placówce terenowej COMPENSY w Kielcach przy ul. Plac Niepodległości 1 – budynek Apollo Plast 

• Bądź za pośrednictwem strony www.compensa.pl - zakładka likwidacja szkód, ubezpieczenie na życie – zgłoś szkodę online. 

 

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

Pomoc w zakresie dokumentacji dotyczącej szkody można uzyskać za pośrednictwem infolinii: telefony do Call Center Compensa: 

Dla telefonów stacjonarnych: 0 801 120 000  

Dla telefonów komórkowych: 0 22 501 60 00 

Agent obsługujący placówkę:  ARTUR DUBIK tel: 793-539-793 

20% zniżki dla pracowników i rodziców ubezpieczonych dzieci w produktach: 

- ubezpieczenie domu i mieszkania 

http://www.compensa.pl/

