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         OFERTA  UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW, DZIECI  

                 MŁODZIEŻY, ORAZ PRACOWNIKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SIERCZY   

 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

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

Państwu ofertę ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży oraz 

personelu placówek oświatowych.  

Niniejsza oferta stanowi promesę zawarcia umowy ubezpieczenia z początkiem ochrony 

ubezpieczeniowej od dnia 01-09-2020 r. do 31-08-2021 r. 

 

Rodzaj ubezpieczenia: 

__________________________________________________________________________ 
 
 
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży oraz personelu placówek 
oświatowych 
 

Zakres ubezpieczenia: 

__________________________________________________________________________ 
 
Ubezpieczenie obejmuje całodobowo (24h) następstwa nieszczęśliwych wypadków, jakie mogą się 

wydarzyć: 

 

-     na terytorium całego świata 

- w życiu prywatnym, 

- w czasie nauki lub pracy, 

- w drodze z domu do szkoły i ze szkoły /do pracy i z pracy / 

- podczas uprawiania sportu , w tym w pozaszkolnych klubach sportowych ( sport wyczynowy ) 

-     w wyniku aktów terroru i sabotażu 
 
-     oraz w pozostałych sytuacjach życiowych ( szczegóły w załączonej tabeli ) 
 

 

 

 

 



                                                                                                                 
 
 
 
 
Warunki ubezpieczenia: 
_________________________________________________________________________________ 
 
Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży oraz 

personelu w szkołach i innych jednostkach oświatowych Uchwała Zarządu nr 13/03/2020 z 21 marca 

2020 r. 

Warunki organizacyjne realizacji ubezpieczenia: 
_________________________________________________________________________________ 
 
Rezygnacja z ubezpieczenia możliwa jest do 30 dni od daty jej zawarcia .Ubezpieczenie ma charakter 

imienny. 

W przypadku objęcia ochroną personelu zatrudnionego w Placówce Oświatowej, należy także 

dołączyć imienny wykaz tych osób. 

 
Postanowienia dodatkowe: 
_________________________________________________________________________________ 
 
Umowa ubezpieczenia dzieci i młodzieży oraz personelu w szkołach i innych placówkach oświatowych 

obejmuje okres od 01.09.2020 do 31.08.2021 r. W szkołach ponadpodstawowych i zespołach szkół , 

obejmuje okres od 01.09.2020 r. do 30-09.2021 r. (dodatkowy miesiąc ubezpieczenia bez zwyżki 

składki dla ostatnich klas) 

Jeżeli 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 należnego świadczenia odbywa się na podstawie pisemnego zgłoszenia 

wypadku podpisanego przez Ubezpieczonego (opiekuna prawnego) oraz dokumentacji medycznej  

(systemem bez powoływania komisji lekarskiej). W uzasadnionych  przypadkach stopień trwałego 

uszczerbku na zdrowiu może być ustalany na podstawie badań przeprowadzonych przez lekarza. 

Przyjęcie takiego rozwiązania wpływa korzystnie na szybkość procesu likwidacji. Do zgłoszenia należy 

dołączyć kopie legitymacji placówki oświatowej.  

 

 
 
 
 
 
 



                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                    

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW MŁODZIEŻY ORAZ PERSONELU   
 

Ubezpieczenie zawierane jest na podstawie obowiązujących Ogólnych Warunków Ubezpieczenia następstw 

nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży oraz personelu w placówkach oświatowo-wychowawczych 

zatwierdzonych Uchwała Zarządu nr 13/03/2020 z 21 marca 2020 r. 

 

                   
                 Składka roczna 
 

33,00 zł 35,00 zł 37,00 zł 39,00 zł 

Świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego 
poniesionej  wskutek NNW w środku lokomocji ,aktów 
sabotażu i terroru,  w wysokości 150 % Sumy 
Ubezpieczenia z NNW 

25 500,00 zł    27 000,00 zł 28 500,00 zł 30 000,00 zł 

Trwały uszczerbek na zdrowiu   w skutek aktów 
sabotażu  i terroru  w wysokości 150 % Sumy 
Ubezpieczenia z NNW 

24 000,00 zł 25 500,00 zł 27 000,00 zł 28 500,00 zł 

Wypłata w razie 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu 
wskutek NNW w tym utonięcie , nieudana próba 
samobójcza lub popełnienie samobójstwa, atak 
epileptyczny, zawał serca i udar mózgu- SUMA 
UBEZPECZENIA 

 
 

16 000,00 zł 

 
 

17 000,00 zł 

 
 

18 000,00 zł 

 
 

19 000,00 zł 

Świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego 
poniesionej wskutek NNW  w tym utonięcie , nieudana 
próba samobójcza lub popełnienie samobójstwa, atak 
epileptyczny, zawał serca i udar mózgu 

 
 

17 000,00 zł 

 
 

18 000,00 zł 

 
 

19 000,00 zł 

 
 

20 000,00 zł 

Wypłata za 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu 
wskutek NNW ( w tym utrata zębów od 1 % do 2 % za 
każdy ząb ) plus 300 zł za odbudowę zęba stałego za 
każdy ząb. W OWU załączona tabela  procentowych 
świadczeń stałych uszczerbku na zdrowiu 

 
 

160,00 zł 

 
 

170,00 zł 

 
 

180,00 zł 

 
 

190,00 zł 

Jednorazowe świadczenie z tytułu NW gdy nie został 
orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu  

 
150,00 zł 

 
150,00 zł 

 
150,00 zł 

 
150,00 zł 

Zwrot kosztów wypożyczenia lub nabycia środków 
specjalnych lub uszkodzenia sprzętu medycznego do 
wysokości 40 % SU-limit na sprzęt medyczny 500 zł 

6 400,00 zł 6 800,00 zł 7 200,00 zł 7 600,00 zł 

Zwrot  kosztów  operacji plastycznych w następstwie 
wypadku do wysokości 40% sumy ubezpieczenia  

6 400,00 zł 6 800,00 zł 7 200,00 zł 7 600,00 zł 

Jednorazowe świadczenie na wypadek śmierci 
opiekuna prawnego w wyniku NW   

________ ________ 10 000,00 zł 10 000,00 zł 

Zwrot udokumentowanych kosztów leczenia następstw 
nieszczęśliwych wypadków do wysokości  40 %  SU 

6 400,00 zł 6 800,00 zł 7 200,00 zł 7 600,00 zł 

Zwrot kosztów pomocy psychologicznej po  
nieszczęśliwym wypadku ubezpieczonego , oraz 
opiekunowi prawnemu w zawiązku ze śmiercią 
ubezpieczonego w wyniku NW 

500,00 zł/200,00 zł 500,00 zł/200,00 zł 500,00 zł/200,00 zł 500,00 zł/200,00 zł  

Jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego 
zachorowania ( w tym sepsa i zdiagnozowanie 
wrodzonej wady serca ) 

5 000,00 zł 5 000,00 zł 5 000,00 zł 5 000,00 zł 

Zwrot kosztów poszukiwania dziecka w przypadku 
zaginięcia limit : 

5 000,00 zł 5 000,00 zł 5 000,00 zł 5 000,00 zł 

Zwrot kosztów korepetycji niezbędnych w następstwie  
NW ( 7 dni zwolnienia  i udokumentowane koszty ) limit: 

500,00 zł 500,00 zł 500,00 zł 500,00 zł 

Jednorazowe świadczenie ryczałtowe z tytułu 
pogryzienia przez  psa lub kota,  ukąszenia przez żmije 
,użądlenia , zdiagnozowanie boreliozy ( wymagane 
leczenie ambulatoryjne ) 

200,00 zł 200,00 zł 200,00 zł 200,00 zł 

Dzienne świadczenie szpitalne z NNW , za każdy 
dzień pobytu w szpitalu  spowodowany nieszczęśliwym 
wypadkiem    (  pobyt min. 2 dni ) 

50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 

Dzienne świadczenie szpitalne z powodu choroby w 
tym w wyniku zachorowania Covid-19 
 ( 35 zł za dzień pobytu - limit 2 000,00 zł ) 

35,00 zł 35,00 zł 35,00 zł 35,00 zł 

Bezpieczne dziecko w sieci – pomoc informatyczna 
(kontrola rodzicielska, blokada wybranych stron , 
skanowanie antywirusowe,weryfikacja nielegalnego 
oprogramowania,pomoc w dzyskaniu konta itp, 

wsparcie telefoniczne 22 244 22 20 ) 

Dostępna 24 godziny 
na  dobę przez 7 dni 
w   tygodniu , dwa 

razy w okresie 
ubezpieczenia 

Dostępna 24 godziny 
na  dobę przez 7 dni 
w   tygodniu , dwa 

razy w okresie 
ubezpieczenia 

Dostępna 24 godziny 
na  dobę przez 7 dni 
w   tygodniu , dwa 

razy w okresie 
ubezpieczenia 

Dostępna 24 godziny 
na  dobę przez 7 dni 
w   tygodniu , dwa 

razy w okresie 
ubezpieczenia 



 

                                                                                                                 
                                                                                                     

                             NASZE MOCNE STRONY - CO WYRÓŻNIA OFERTĘ  

 

 Ubezpieczenie obejmuje terytorium całego świata przez 24 H na dobę 

 Ubezpieczeniem objęte są zarówno klasy sportowe jak i ogólne. Ubezpieczenie obejmuje szerokie 
spektrum, w tym NW powstałe podczas uprawiania takich dyscyplin jak karate, judo, 
jujitsu,zapasy,kendo,tai-chi,aikido kung-fu, jazdę konną itp. w ramach SKS, UKS, oraz w 
pozaszkolnych klubach sportowych pod warunkiem, że nie jest to zarobkowe uprawianie sportu  

 

 Świadczenie z tytułu śmierci w środku lokomocji i w aktach terroru powstałe na całym świecie 
(łącznie 150 % Sumy Ubezpieczenia - dodatkowo 50 % ) 

 

 Świadczenie za uszczerbek na zdrowiu, także wskutek aktów sabotażu i terroru powstały na 
całym świecie  ( łącznie 150% Sumy Ubezpieczenia z umowy podstawowej - dodatkowo 50 % )  

 Wypłata świadczenia nawet, gdy nie orzeczono trwałego  uszczerbku na zdrowiu 

 świadczenie szpitalne  z NNW  

 Świadczenie szpitalne w wyniku choroby , w tym w następstwie zakażenia SARS-CoV-2 , w wersji 
podstawowej bez zwyżki składki   

  

 Duża suma w wysokości 10 000,00 zł za śmierć opiekuna prawnego w wyniku NW , dostępna  od 
trzeciego  wariantu   ( wyjątek na rynku ubezpieczeń szkolnych ) 

 Bardzo duża suma odszkodowania z tytułu poważnego zachorowania ( 5 000,00 zł ) 
 

 Zwrot kosztów operacji plastycznych w skutek NW – limit 40 % Sumy Ubezpieczenia 
 

 Jako jedyni na rynku w zakresie podstawowym ubezpieczenia, zwracamy koszty za 
poszukiwanie dziecka do kwoty 5 000,00zł  

 

 Wysokie świadczenia procentowe w poszczególnych klauzulach: koszty leczenia , operacje 
plastyczne, rehabilitacja, koszty wypożyczenia lub nabycia środków specjalnych lub 
uszkodzenia sprzętu medycznego  od 40 % do 50 %  Sumy Ubezpieczenia  

 

 Zwracamy koszty pomocy psychologicznej po wystąpieniu nieszczęśliwego wypadku 

 

 Pomoc udzielana opiekunowi prawnemu w przypadku uprowadzenia lub zaginięcia ubezpieczonego 
dziecka ( m.inn. doradztwo prawne i taktyczne w sprawie zaginięcia lub uprowadzenia , w sprawie 
zainicjowania CHILD ALERT itp. pod nr tel. 22 244 22 20 ) – pomoc udzielana przez 6 godziny od chwili 
dokonania zgłoszenia 

 

 OC Dyrektora i personelu placówki na SG 100 000.00 zł - 2 zł. za jednego ubezpieczonego-  terytorium 

Europy ( opcja ) 

 Bezkomisyjna wypłata świadczenia  

 Imienne forma ubezpieczenia 

 Wariantowość oferty ( możliwość dołączenia lub rezygnacji z klauzul dodatkowych )  

 Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków pracowników placówki  – według wybranego 
wariantu dla młodzieży  

 Odpowiedzialność za mienie powierzone do przechowywania w szatni - 200 zł  ( opcja ) 
 

 Zgłaszanie szkody za pośrednictwem infolinii + 48 22 5016100 lub http://www.compensa.pl,  w każdym 

oddziale Compensy lub listownie  

 Bezpłatna pomoc  iME oparta o sieć serwisu informatycznego czynnego przez całą dobę pod nr telefonu  
22 244 22 20 ,adresem e-mail me@imeworldwide.com , strona www.imeworldwide.com 

          

  Klauzule dodatkowe (  załącznik ) 
 Możliwe inne warianty Sumy Ubezpieczenia , maksymalnie Suma Ubezpieczenia 60 000,00 zł z tytułu    
NW , oraz 100 000,00 zł śmierć w skutek NW 
 

 Wypłata świadczenia następuje na wskazany numer konta  
 
              Kontakt: Dyrektor Sprzedaży mgr Włodzimierz Włodarczyk                                   

      kom. 501-574-247; e-mail: wlodzimierz.wlodarczyk@gpf.pl    

               
                                                                                                                                  z poważaniem 

                                                                      Włodzimierz Włodarczyk 

http://www.compensa.pl/
mailto:me@imeworldwide.com
http://www.imeworldwide.com/
mailto:wlodzimierz.wlodarczyk@gpf.pl


 

 
 
 

 

 
                                                        
                                                      Załącznik nr 1  
 
          Klauzule rozszerzające do umowy głównej     ( dodatkowa składka ) 
 
 
 
 
 

 

 
Numer  
klauzuli 

                          
                     Rodzaj świadczenia 

   
    Wysokość dodatkowej składki 
 
 

 
1 
 

Zwrot kosztów pogrzebu w przypadku śmierci opiekuna 

prawnego 1 zł 

 
        2 
 

 
Zwrot kosztów rehabilitacji  

 

   
                                   2 zł 

 


