
 
 

Program ubezpieczenia NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW 
dla dzieci, młodzieży oraz personelu placówek oświatowych na rok szkolny 2022/2023 

 

 

 

 

ZAKRES UBEZPIECZENIA 

świadczenia związane z następstwem nieszczęśliwego wypadku 

SUMA 
UBEZPIECZENIA 

Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek aktów terroru 
37.500 zł 

1% = 375 zł 

Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW 
25.000 zł 

1% = 250 zł 

Śmierć Ubezpieczonego wskutek NW 25.000 zł 

Świadczenie na wypadek śmierci wskutek NW w środku lokomocji lub aktu terroru  37.500 zł 

Jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia NW w przypadku, gdy nie został orzeczony trwały uszczerbek na 

zdrowiu  

*warunek – konsultacja ambulatoryjna 

150 zł 

Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa lub kota, ukąszenia przez żmiję, użądlenia (w tym 
borelioza)  

*warunek – konsultacja ambulatoryjna 

200 zł 

Zwrot kosztów zleconych przez lekarza operacji plastycznej, będącej następstwem NW  10.000 zł 

Zwrot kosztów korepetycji niezbędnych wskutek NW  500 zł 

Zwrot kosztów pomocy psychologicznej po NW  500 zł 

Zwrot kosztów pomocy psychologicznej udzielonej opiekunowi prawnemu w  związku ze śmiercią dziecka na 

skutek NW 
200 zł 

Zwrot kosztów poszukiwania dziecka w przypadku zaginięcia 5.000 zł 

Pomoc udzielana opiekunom prawnym w przypadku uprowadzenia lub zaginięcia ubezpieczonego dziecka  1 zgłoszenie 

Klauzula nr 1 Zwrot kosztów leczenia 5.000 zł 

Klauzula nr 2 
Dzienne świadczenie szpitalna z powodu NW  

Pobyt w szpitalu co najmniej 2 dni, min. 16 godzin. Płatne za każdy dzień  

50 zł za dzień 

(limit 2.250 zł) 

Klauzula nr 4 

Jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania Ubezpieczonego  

• anemia aplastyczna • choroba tropikalna • guz mózgu • mocznica • nowotwór złośliwy  

• paraliż • poliomyelitis • sepsa • stwardnienie rozsiane • udar mózgu  

• wrodzona wada serca • zawał serca • transplantacja 

5.000 zł 

Klauzula nr 6 Zwrot kosztów rehabilitacji 5.000 zł 

Klauzula nr 7 
Zwrot kosztów wypożyczenia lub nabycia środków specjalnych lub uszkodzenia sprzętu 

medycznego (limit dotyczący uszkodzeń 500 zł)  
5.000 zł 

Klauzula nr 10 

Dzienne świadczenie szpitalne z powodu choroby  

Pobyt w szpitalu co najmniej 5 dni. Płatne za każdy dzień  

OBEJMUJE RÓWNIEŻ COVID-19 

35 zł za dzień 

(limit 2.000 zł) 

Klauzula nr 11 
Usługa IT „Dziecko w sieci” – pomoc informatyka w założeniu kontroli rodzicielskiej, weryfikacja 

stron odwiedzanych przez dziecko, informacje o możliwości zablokowania telefonu 
2 zgłoszenia 

WYCZYNOWE UPRAWIANIE SPORTU  

 Sport w szkole i poza szkołą, także w pozaszkolnych klubach i na dodatkowych zajęciach sportowych 
TAK 

SKŁADKA ROCZNA  65 zł 

Do niniejszej oferty mają zastosowanie zapisy Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży, osób 

uczących się i personelu placówek oświatowych – Ubezpieczenie Szkolne V – przyjętych Uchwałą Zarządu Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A 

Vienna Insurance Group nr 3/04/2022 z dnia 11 kwietnia 2022 i mających zastosowanie do umów zawieranych od dnia 4 maja 2022 roku. 
 

Objaśnienia: 
SU – suma ubezpieczenia 
NW – nieszczęśliwy wypadek 
 

RCU UBEZPIECZENIA, UL. PIŁSUDSKIEGO 13, 24-100 PUŁAWY, TEL. 607 608 009 LUB 607 507 508 
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Postępowanie w przypadku zgłoszenia szkody NNW 

  

 

Biuro RCU Ubezpieczenia, ul. Piłsudskiego 13, 24-100 Puławy, tel. 607 608 009 lub 607 507 508 
W przypadku zdarzenia warto zgłosić się ̨do opiekuna polisy,  

 Ekspert RCU   - podpowie jak należy zgłosić roszczenie do TU 
- podpowie jakie dokumenty należy zgromadzić w związku ze zdarzeniem NNW 
- sprawdzi kompletność dokumentacji  
- pomoże w prawidłowym wypełnieniu formularza i wysyłce dokumentów do TU 
 

 INFORMACJE NIEZBĘDNE PRZY ZGŁOSZENIU SZKODY:  

 
1) Numer polisy, z której będzie zgłaszana szkoda  

2) Data, godzina i miejsce wypadku  

3) Dane osobowe Poszkodowanego (PESEL)  

4) Dane teleadresowe Poszkodowanego  

5) Okoliczności zaistnienia wypadku  

6) Dane jednostki policji i innych służb, interweniujących na miejscu zdarzenia  

7) Dane kontaktowe do ewentualnych świadków zdarzenia  

8) Rodzaj doznanych obrażeń ciała 
  

 DOKUMENTY NIEZBĘDNE PRZY ZGŁOSZENIU SZKODY – KATALOG PODSTAWOWY:  

  
1) Druk zgłoszenia szkody, podpisany i wypełniony 

Druk zgłoszenia szkody dostępny jest na stronie www.compensa.pl/liwidacja-szkod/ 
2) Wypełnione i podpisane oświadczenie (w przypadku osoby nieletniej) 
3) Dokumentacja medyczna z przeprowadzonego leczenia, w tym w szczególności z udzielania pierwszej pomocy 

bezpośrednio po zdarzeniu; dokumentacja musi zawierać diagnozę lekarską i potwierdzać związek przyczynowo-
skutkowy pomiędzy wskazanym zdarzeniem a doznanym urazem 

4) Rachunki i dowody opłat (w przypadku kosztów leczenia) 
 
Pełen katalog dokumentów zależny jest od rodzaju zdarzenia.  
Ostateczną listę wymaganych dokumentów określa Likwidator Merytoryczny prowadzący daną sprawę. 

  
 

  

zgłoszenie telefonicznie – Infolinia Compensa Kontakt 801 120 000 lub 22/ 506 61 00 
infolinia dla Klienta czynna codziennie w godzinach 6:00 – 22:00   
 

 

 
Zgłoszenie e-mailem dokumenty@compensa.pl 
Należy przesłać wypełniony formularz (dostępny na stronie www.compensa.pl) 

 

 

 

zgłoszenie on-line https://zgloszenie.compensa.pl/  
formularz elektroniczny 

   

 
 

Korespondencja na adres:   
Compensa TU S.S VIG; 02-342 Warszawa, Al. Jerozolimskie 162 

   
 


