
                                        GRUPOWE UBEZPIECZENIE 
               NASTĘPSTW  NIESZCZĘŚLIWYCH  WYPADKÓW
                                   na rok szkolny 2021/2022

Zakres  – sumy i limity ubezpieczenia
Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek 
nieszczęśliwego wypadku

35 000 zł

Dodatkowe świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu 
wskutek aktów terroru

17 500 zł

Świadczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego 
wypadku

40 000 zł

Dodatkowe świadczenie na wypadek śmierci wskutek 
nieszczęśliwego wypadku w środku lokomocji lub aktów terroru 

20 000 zł

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

200 zł

Jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia nieszczęśliwego 
wypadku w przypadku gdy nie został orzeczony trwały uszczerbek 
na zdrowiu

150 zł

Zwrot kosztów zleconej przez lekarza operacji plastycznej będącej 
następstwem nieszczęśliwego wypadku

10 000 zł

Zwrot kosztów korepetycji niezbędnych w następstwie 
nieszczęśliwego wypadku

500 zł

Zwrot kosztów pomocy psychologicznej po nieszczęśliwym 
wypadku

500 zł

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

200 zł

Zwrot kosztów leczenia 4 500 zł
Dzienne świadczenie szpitalne 25 zł / dzień
Dzienne świadczenie szpitalne w wyniku choroby 25 zł / dzień
Zwrot kosztów rehabilitacji 4 500 zł

Jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania 
Ubezpieczonego 5 000 zł
Zwrot kosztów poszukiwania  dziecka w przypadku zaginięcia 5 000 zł
Zwrot kosztów wypożyczenia lub nabycia środków specjalnych lub 
uszkodzenia sprzętu medycznego(limit dotyczący uszkodzeń 
500zł)

5 000 zł

Jednorazowe świadczenie na wypadek śmierci prawnego 
opiekuna Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku 5 000 zł
Pomoc udzielana opiekunom prawnym w przypadku uprowadzania 
lub zaginięcia ubezpieczonego dziecka

1 zgłoszenie

Bezpieczne dziecko w sieci 2 zgłoszenia
SKŁADKA 65 zł



Ubezpieczenie  Następstw  Nieszczęśliwych  Wypadków   w  Compensa SA

Ochrona ubezpieczeniowa 24h na dobę przez cały rok szkolny i wakacje. 
Wypłatę świadczenia w przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku skutkującego 
uszkodzeniem ciała lub śmiercią Ubezpieczonego. 

Szeroki zakres ubezpieczenia obejmujący nieszczęśliwe wypadki, poważne zachorowania a 
także koszty leczenia 

Ubezpieczenie obejmuje wypadki, jakim ubezpieczeni mogą ulec w czasie drogi do/z placówki 
oświatowej, podczas zajęć lekcyjnych, a także w  życiu prywatnym.

Wypłata świadczenia za każdy nieszczęśliwy wypadek, nawet jeżeli nie został orzeczony trwały 
uszczerbek  na zdrowiu.

Ubezpieczenie obejmuje również nieszczęśliwe wypadki powstałe w trakcie uprawiania sportu (w 
tym: karate, judo, capoeira, jujitsu, takewondo, zapasy, kendo,kung-fu, tai chi, aikido) również w 
pozaszkolnych klubach sportowych.

Wypłata świadczenia w  przypadku pogryzienie, ukąszenie, użądlenie, z kosztów operacji 
plastycznej oraz odbudowy zębów stałych.

Leczenie szpitalne w wyniku  zachorowania na covid-19.

W razie powstania szkody:

• zgłoś szkodę za pomocą internetowego formularza zgłoszenia szkody – komfortowego 

narzędzia  online,  za  pomocą  którego  zgłosisz  szkodę  o  dowolnej  porze  i  dołączysz 

wymagane dokumenty na stronie www.compensa.pl

Szkodę można zgłosić również za pomocą:

• 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  oraz  na  stronie  internetowej  szkoły  w  zakładce  „ubezpieczenie”) 

należy  przesłać  na  adres  pocztowy  Centrali  Compensy  lub  e-mail: 

dokumenty@compensa.pl.

• następnie otrzymasz SMS z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.

     
Pomoc w zakresie zgłaszania szkód można uzyskać: 

• dzwoniąc na infolinię   22 501 61 00 (codziennie w godzinach 8.00–20.00)
• u Agenta Ubezpieczeniowego Katarzyna Szmuk tel. 506 042 784

SKŁADKĘ W KWOCIE 65zł MOŻNA WPŁACAĆ NA KONTO
Pośrednictwo Ubezpieczeniowo-Handlowe 
mBank 80 1140 2004 0000 3802 7499 3822

W TYTULE PŁATNOŚCI PROSZE WPISAĆ : 
IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA ORAZ KLASĘ


