
Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Oddział w Szczecinie ma przyjemność chronić uczniów Szkoły Podstawowej nr 56 w Szczecinie  
od następstw nieszczęśliwych wypadków w roku szkolnym 2017/2018.   
 
Zakres ubezpieczenia obejmuje następujące zdarzenia: 

 śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku; 
 śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku w środku lokomocji lub aktów sabotażu i terroru; 
 trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku; 
 jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienie, ukąszenie lub użądlenie; 
 jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia nieszczęśliwego wypadku w przypadku, gdy nie został orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu; 
 zwrot kosztów operacji plastycznych poniesionych wskutek nieszczęśliwego wypadku; 
 zwrot kosztów korepetycji. 

 
Przedmiotem ubezpieczenia: zdrowie i życie ubezpieczonego. 
 
Ubezpieczenie obejmuje całodobowo 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 życiu prywatnym, powstałe na terytorium całego świata. 
 
Ponadto zakres ubezpieczenia obejmuje nieszczęśliwe wypadki podczas uprawiania sportu pod warunkiem, że nie jest to uprawianie sportu w celach zarobkowych. 
 
Za nieszczęśliwy wypadek uważamy również zawał serca i udar mózgu, usiłowanie popełnienia lub popełnienie samobójstwa, utonięcie, atak epileptyczny oraz omdlenie.  

la 

 
 

ZAKRES / WARIANT SUMA/LIMIT UBEZPIEVZENIA 
Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku  13 000,00 zł 
Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku w środku lokomocji lub aktów sabotażu i terroru 6 500,00 zł 
Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW 13 000,00 zł 
Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek aktów sabotażu i terroru 6 500,00 zł 
Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia, ukąszenia lub użądlenia 200,00 zł 
Jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia nieszczęśliwego wypadku w przypadku, gdy nie został orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu 195,00 zł 

Zwrot kosztów korepetycji niezbędnych w następstwie nieszczęśliwego wypadku 400, 00 zł 
Zwrot kosztów operacji plastycznej niezbędnej wskutek NW 5 200,00 zł 
Zwrot kosztów leczenia 5 200,00 zł 
Dzienne świadczenie szpitalne wskutek NW 25 zł/ dzień limit 2 250 zł 
Jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania Ubezpieczonego 1 000,00 zł 
Zwrot kosztów rehabilitacji 5 200,00 zł 
Zwrot kosztów naprawy, wypożyczenia, nabycia środków specjalnych lub uszkodzenia sprzętu medycznego 5 200,00 zł  

(uszkodzenie sprzętu medycznego max.500 zł) 
Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osoby niepełnosprawnej  6 500 zł 
Jednorazowe świadczenie na wypadek śmierci prawnego opiekuna Ubezpieczonego wskutek NW 1 500,00 zł 
Compensa iMe Ubezpieczenie iMe Kids Secure 1 zgłoszenie 

Pełny opis zakresu ubezpieczenia można odnaleźć w Ogólnych warunkach ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży, osób uczących się oraz personelu w placówkach oświatowych- 
ubezpieczenie szkolne II 184 - zatwierdzonych przez Zarząd Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group uchwałą nr 4/04/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 roku.  

Gdzie znaleźć  Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW (184)? 
    Na stronie www.compensa.pl,  w sekretariacie szkoły,  
   W każdej placówce terenowej Compensy (spis placówek na stronie www.compensa.pl),  
 Jak zgłosić szkodę ? 

Przez stronę internetową www.compensa,pl , 
Dzwoniąc pod nr infolinii: +48 22 501 61 00  
Pisemnie za pośrednictwem poczty, na adres Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa, z dopiskiem „szkoda z NNW” 
Osobiście w każdej placówce terenoej Compensy (spis placówek na stronie www.compensa,pl)  

Druk zgłoszeia szkody dostępny na stronie www.compensa,pl 

Compensa Ubezpieczenie Szkolne 184 

POROZMAWIAJMY 
O UBEZPIECZENIACH 

Dlatego warto mieć  
NNW szkolne ! 

Los daje czasem twardą szkołę... 

Ubezpieczenie NNW  

Jaki jest zakres ubezpieczenia? 
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