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Szanowni Państwo, 
 
 Jak co roku, mam przyjemność przedstawić Państwu ofertę grupowego ubezpieczenia NNW dla dzieci  
w Państwa Placówce Oświatowo-Wychowawczej. Z zapytaniem ofertowym wystąpiłam do takich Ubezpieczycieli jak: 

 AXA, 

 AVIVA, 

 ALLIANZ, 

 COLONNADE, 

 COMPENSA, 

 ERGO HESTIA, 

 GENERALII, 

 PZU,  

 UNIQA 
Po przeanalizowaniu otrzymanych ofert, przedstawiam Państwu cztery wybrane (Colonnade, Compensa, Ergo Hestia, 
PZU) z wyraźną rekomendacją na COMPENSA. 
Pozostali Ubezpieczyciele do których złożone zostały zapytania ofertowe nie przedstawili nam ofert lub przedstawione 
oferty nie spełniały kryteriów, jakie zamieszczone były w złożonym przez nas zapytaniu ofertowym. W związku z tym, że 
oferty grupowego ubezpieczenia NNW dzieci w zależności od Ubezpieczyciela, różnią się od siebie zakresem oraz 
wysokością świadczeń, przedstawiam więc oferty, dopasowując zakres ubezpieczenia do składki 55 zł od 1 osoby. 
Pozwoli to Państwu w miarę obiektywnie porównać oferty przedstawionych Ubezpieczycieli. 
Dla porównania przedstawiam również KILKA WARIANTÓW UBEZPIECZENIA u rekomendowanego przeze mnie 
Ubezpieczyciela - COMPENSA SA z różną propozycją składkową w zależności od sumy ubezpieczenia Trwałego 
uszczerbku na Zdrowiu (TU) jak również dodatkowego zakresu ubezpieczenia  (strona 7 oferty). 

 

WAŻNE! 
Fundamentem umowy ubezpieczenia NNW, jest suma ubezpieczenia Trwałego Uszczerbku na Zdrowiu.  
Najwięcej świadczeń w razie zaistniałej szkody wypłacanych jest właśnie z tego świadczenia.  
Kolejnymi są: koszty leczenia, rehabilitacji w wyniku NW.  
Dlatego warto zastanowić się nad wybraniem jak najwyższej sumy ubezpieczenia Trwałego Uszczerbku na Zdrowiu.  
Przedstawiona oferta nie zawiera wariantów „BEZ SPORTU”, w których brak jest ochrony ubezpieczyciela                   
za nieszczęśliwe wypadki powstałe na wskutek uprawiana sportów wyczynowo. 
Przedstawiona oferta zawiera warianty „ZE SPORTEM”, w których jest ochrona podczas uprawiania sportu podczas 
zajęć szkolnych, pozaszkolnych (np. różnego rodzaju kluby i organizacje sportowe, itp.), jak również w życiu 
prywatnym. Zakresem ochrony objęte są m.in. sporty walki, piłka nożna, siatkówka, koszykówka, lekkoatletyka, 
akrobatyka, taniec, jazda konna, pływanie i inne. 

 
W przedstawionych ofertach jest: 

Ochrona każdego dnia na całym świecie przez 24 h na dobę (w czasie przebywania w szkole, ale również 
w dni wolne, wakacje oraz ferie, wycieczki, kolonie, obozy w Polsce oraz poza 
granicami kraju) z zastrzeżeniem rozszerzeń dla których zakres Terytorialny 
ubezpieczenia został ograniczony do terytorium RP zgodnie z OWU 

Uproszczona likwidacja szkód bez konieczności stawania przed komisją lekarską, za pośrednictwem rozmowy 
telefonicznej, zgłoszenie przez Internet, przesłanie dokumentacji pocztą lub 
osobiście w oddziale Ubezpieczyciela 

 
 
Porównanie zakresu ubezpieczenia Ubezpieczycieli (ubezpieczenia NNW): 

Zakres Ubezpieczenia Colonnade  COMPENSA PZU ERGO HESTIA 

Uprawianie sportów 
wyczynowo – 
uczestniczenie w 
treningach, zawodach, 
zgrupowaniach w ramach 
szkolnych i poza szkolnych 
klubach sportowych 

 
Obejmuje 

 
Obejmuje 

 
Obejmuje 

 
Obejmuje 
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Zakres Ubezpieczenia Colonnade  COMPENSA PZU ERGO HESTIA 

Brak Komisji Lekarskiej Obejmuje Obejmuje Obejmuje Obejmuje 

Ochrona 24 h na terenie 
całego świata 
z zastrzeżeniem, że 
niektóre rozszerzenia tylko 
na terenie RP 

Obejmuje Obejmuje Obejmuje Obejmuje 

Składka 55 zł 55 zł 55 zł 55 zł 

Suma Ubezpieczenia (su) 
Trwałego Uszczerbku na 
Zdrowiu (TU na Zdrowiu) 

20 000 zł 44 000 zł 7 000 zł 18 000 zł 

1% su za 1% orzeczonego 
Trwałego Uszczerbku na 
Zdrowiu 

200 zł 440 zł 70 zł 180 zł 

Trwały Uszczerbek na 
Zdrowiu w wyniku aktów 
terroru  

Obejmuje 
mieści się w su za 
TU na Zdrowiu 

Obejmuje 
dodatkowa su 
22 000 zł 

Nie obejmuje Nie obejmuje 

Zwrot kosztów leczenia  
w wyniku NNW 

Obejmuje 
Limit – 1 800 zł 

Obejmuje 
Limit – 10 000 zł 

Obejmuje 
Limit – 1 000 zł 

Obejmuje 
Limit – 3 600 zł 

Zwrot kosztów 
rehabilitacji  
w wyniku NNW 

 Obejmuje 
wypłata wspólna z 
kosztami leczenia w 
wyniku NNW 

Obejmuje 
Limit  - 10 000 zł 

 Obejmuje 
wypłata wspólna z 
kosztami leczenia w 
wyniku NNW 

 Obejmuje 
Limit – 900 zł 

Zwrot kosztów operacji 
plastycznych 
wskutek NNW 

 Obejmuje 
wypłata wspólna z 
kosztami leczenia w 
wyniku NNW 

Obejmuje 
Limit  - 17 600 zł 

Nie obejmuje Obejmuje 
Limit – 2 700 zł 

Zwrot kosztów naprawy, 
wypożyczenia lub nabycia 
środków specjalnych  

Obejmuje 
Limit – 1 000 zł 

Obejmuje 
Limit  - 10 000 zł  
uszkodzenia sprzętu 
medycznego 500 zł 

Obejmuje 
Limit – 1 750 zł 

Obejmuje 
Limit – 5 000 zł 

Świadczenie z tytułu 
przebudowy domu oraz 
modyfikacji pojazdu 

Obejmuje 
10 000 zł 
 

Nie obejmuje Nie obejmuje Nie obejmuje 

Koszty leczenia 
stomatologicznego  
w wyniku NNW, w tym 
złamanie lub utrata zębów 
stałych 

Obejmuje 
1 400 zł 

Obejmuje 
koszty leczenia –  
1 000 zł na 
odbudowę zębów, 
nie więcej niż 300 zł 
na 1 ząb 

Obejmuje 
koszty leczenia –  
1 000 zł na 
odbudowę zębów,  
całkowita lub częściowa 
utrata za każdy ząb 
 155 zł 

Obejmuje 
koszty leczenia –  
2 000 zł na 
odbudowę zębów, 
nie więcej niż 200 zł 
na 1 ząb 

Poważne zachorowania – 
pierwsze rozpoznanie 
choroby musi mieć miejsce 
w okresie ubezpieczenia po 
upływie karencji, jeśli 
przewiduje ją umowa 
ubezpieczenia 

Obejmuje 
3 500 zł 

Obejmuje 
5 000 zł 
 

Obejmuje 
2 000 zł 

Nie obejmuje 

Dieta szpitalna  
w wyniku NNW 

Obejmuje 
45 zł/dzień max do 
365 dni (płatna 

maksymalnie do limitu, 
jeśli pobyt w szpitalu 
trwał co najmniej 2 dni) 

Obejmuje 
70 zł/dzień max  
3 150 zł (płatna 

maksymalnie do limitu, 
jeśli pobyt w szpitalu 
trwał co najmniej 2 dni) 

Obejmuje 
10 zł/dzień max do 
60  dni (płatna 

maksymalnie do limitu, 
jeśli pobyt w szpitalu 
trwał co najmniej 3 dni) 

Obejmuje 
36 zł/dzień max 90 
dni (płatna 

maksymalnie do limitu, 
jeśli pobyt w szpitalu 
trwał co najmniej 3 dni) 
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Zakres Ubezpieczenia Colonnade  COMPENSA PZU ERGO HESTIA 

Zasiłek dzienny za okres 
czasowej, całkowitej 
niezdolności do nauki   
w wyniku NNW 

Nie obejmuje Obejmuje 
15 zł/dzień limit 
2 700 zł 
wypłata za każde pełne 
30 dni niezdolności do 
nauki  
na podstawie kopii 
zwolnienia lekarskiego 
lub zaświadczenia 
lekarskiego 
poświadczającego 
krótkotrwałą 
niezdolność do nauki 

Obejmuje 
10 zł/dzień max do 
180 dni  
ryczałt wypłacany jest za 
każdy dzień niezdolności, 
jeśli niezdolność do 
pracy lub nauki trwa 
nieprzerwanie dłużej niż 
14 dni 

Obejmuje 
36 zł/dzień max do 
90 dni 
zasiłek dzienny 
przysługuje od 10 dnia 
po wypadku, a jeżeli 
niezdolność do nauki 
trwała co najmniej 30 
dni - od następnego dnia 
po wypadku, nie dłużej 
jednak niż przez okres 
90 dni 

Jednorazowe świadczenie 
z tytułu: pogryzienia, 
ukąszenia , użądlenia 

Obejmuje 
300 zł  
na podstawie 
dokumentacji z leczenia 
ambulatoryjnego 
pogryzienia lub 
ukąszenia przez 
zwierzęta 

Obejmuje 
200 zł 
na podstawie 
dokumentacji z leczenia 
ambulatoryjnego 
pogryzienia przez psa lub 
kota, użądlenia, 
ukąszenia przez żmiję 

Obejmuje 
700 zł  
pod warunkiem 
hospitalizacji 

Obejmuje 
180 zł  
pod warunkiem 
hospitalizacji min 2 dni 

 

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

Obejmuje 
200 zł  
na podstawie 
dokumentacji medycznej 
stwierdzającej 
wystąpienie NW i brak 
orzeczenia trwałego 
uszczerbku na zdrowiu 

Obejmuje 
150 zł  
na podstawie 
dokumentacji medycznej 
stwierdzającej 
wystąpienie NW i brak 
orzeczenia trwałego 
uszczerbku na zdrowiu 

Obejmuje 
35 zł  
na podstawie 
dokumentacji medycznej 
stwierdzającej 
wystąpienie NW i brak 
orzeczenia trwałego 
uszczerbku na zdrowiu 

Nie obejmuje 

Jednorazowe świadczenie 
z tytułu wstrząśnienia 
mózgu 

Obejmuje 
300 zł  
 

Obejmuje 
kwota 150 zł,  
gdy nie został orzeczony 
trwały uszczerbek na 
zdrowiu 

Obejmuje 
70 zł, 140 zł, 210 zł 
w zależności od dni 
hospitalizacji 
2 dni, 3, dni, 4 dni  
 

Obejmuje 
540 zł  pozostawienie 

w szpitalu minimum 2 
dni 

Koszty korepetycji 
niezbędnych wskutek NNW 

Nie obejmuje 
 

Obejmuje 
Limit - 400 zł, 
wypłata jeśli min. 7 dni 
Ubezpieczony nie mógł 
pobierać nauki w szkole 

Obejmuje 
Limit - 400 zł, 

Nie obejmuje 
 

Koszty pomocy 
psychologicznej po NW 

Nie obejmuje 
 

Obejmuje 
Limit - 400 zł 

Obejmuje 
Limit – 1 500 zł 

Obejmuje 
Limit - 300 zł 

Koszty poszukiwania 
dziecka w przypadku 
zaginięcia 

Nie obejmuje 
 

Obejmuje 
Limit – 5 000 zł 

Nie obejmuje 
 

Nie obejmuje 

Śmierć Ubezpieczonego  
na skutek NW  

Obejmuje 
12 000 zł 

Obejmuje 
5 000 zł 

Obejmuje 
7 000 zł 

Obejmuje 
18 000 zł 

Śmierć Ubezpieczonego  
w wyniku wypadku 
komunikacyjnego  

Obejmuje 
dodatkowa suma 
ubezpieczenia (dotyczy 
również śmierci w 
wyniku NW na terenie 
Placówki Oświatowej) 
12 000 zł 

Obejmuje 
dodatkowa suma 
ubezpieczenia 
(dotyczy również śmierci 
w wyniku NW w wyniku 
aktów terroru) 

2 500 zł 

Obejmuje 
dodatkowa suma 
ubezpieczenia 
2 000 zł 
 

Obejmuje 
nie ma dodatkowej sumy 
ubezpieczenia 

Śmierć jednego lub obojga 
rodziców Ubezpieczonego 
w wyniku NNW 

Nie obejmuje Obejmuje 
10 000 zł 

Obejmuje 
2 000 zł 

Nie obejmuje 

Dodatkowe świadczenie 
związane z kosztami 
pogrzebu Ubezpieczonego 

Obejmuje 
5 000 zł 

Nie obejmuje Nie obejmuje Nie obejmuje 
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Zakres Ubezpieczenia Colonnade  COMPENSA PZU ERGO HESTIA 

Dodatkowe świadczenie: 
dodatek dla osoby ratującej 
życie 

Obejmuje 
5 000 zł 

Nie obejmuje Nie obejmuje Nie obejmuje 

Ubezpieczenie  
Bezpieczne dziecko w sieci 

Nie obejmuje 
 

Obejmuje 
2 zgłoszenia 

Nie obejmuje Nie obejmuje 

Oparzenia 
 

Obejmuje Obejmuje Obejmuje Obejmuje 

Odmrożenia 
 

Obejmuje Obejmuje Obejmuje Obejmuje 

Okaleczenie i Oszpecenie 
twarzy 

Obejmuje Obejmuje Obejmuje Obejmuje 

Odpowiedzialność o NNW  
zaistniałe podczas bójki  
w obronie koniecznej 

Obejmuje Obejmuje Obejmuje Obejmuje 

 
Bezpieczne Dziecko w Sieci – informatycy Compensa pomogą, jeśli ktoś włamie się na konto społecznościowe, zablokują 
telefon, pomogą otworzyć niebezpieczny załącznik, itp 
 
Zestawienie poważnych zachorowań: 

Uwaga ogólna: 
pierwsze zdiagnozowanie choroby musi mieć miejsce w okresie udzielenia ochrony 
ubezpieczeniowej, w ramach szkolnej polisy grupowej NNW 09.2019-08.2020 

Colonnade 
Insurance 

choroba Alzheimera, ślepota, wszczepienie bypassów, zawał serca, operacja zastawek serca, 
niewydolność nerek, poważne oparzenia, poważne formy raka, przeszczep ważnego organu, 
choroba neuronu ruchowego, stwardnienie rozsiane, paraliż, udar, operacja aorty. 

Compensa 
 

anemia plastyczna, choroba tropikalna, guz mózgu, mocznica, nowotwór złośliwy, paraliż, sepsa, 
stwardnienie rozsiane, udar mózgu, zawał serca, poliomielitis 

PZU 
udar, niewydolność nerek, choroba Creutzfelda- Jakoba, zakażenie HIV przy transplantacji krwi, 
oponiak, choroba Parkinsona, utrata wzroku spowodowana chorobą 

 
Do przedstawionych ofert mają zastosowanie OWU NNW dzieci, uczniów placówek oświatowych: 

Ubezpieczyciel Podstawa prawna ubezpieczenia 
 

Colonnade 
Insurance 

OWU NNW dzieci, młodzieży oraz pracowników w placówkach oświatowych zatwierdzone przez dyrektora 
Colonnade Insurance Societe Anonyme Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie w dniu 15 marca 2019  

COMPENSA OWU NNW dzieci, młodzieży, osób uczących się oraz personelu w placówkach oświatowych – Ubezpieczenie 
Szkolne IV 184 zatwierdzone uchwałą Zarządu Compensa TU SA Vienna Insurance Group uchwałą nr 
31/03/2019 z dnia 25.03.2019 

PZU OWU ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/423/2016 z dnia 24 
października 2016 r. ze zmianami ustalonymi uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki 
Akcyjnej nr UZ/93/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r.  
oraz ze zmianami ustalonymi uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej  
nr UZ/215/2018 z dnia 6 lipca 2018 r. 

ERGO HESTIA Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Biznes&Podróż  z dnia 24 września 2018 r.  
(kod: PAT/OW071/1809) 

 
Definicje Nieszczęśliwego Wypadku: 

Ubezpieczyciel Różne definicje Ubezpieczycieli 

Colonnade 
Insurance 

Nagłe, spowodowane czynnikami zewnętrznymi i nieoczekiwane zdarzenie powodujące Uszkodzenie ciała. 
W przypadku, gdy nagłe i nieoczekiwane zdarzenie było spowodowane występowaniem choroby bądź choroby 
przewlekłej, ochronie podlegają jedynie obrażenia bądź śmierć będąca bezpośrednim skutkiem tego zdarzenia. 
Uszkodzenie ciała - uraz ciała spowodowany Nieszczęśliwym Wypadkiem, mającym miejsce w okresie 
ubezpieczenia, z wyłączeniem: 
1) Choroby, chyba że jest ona następstwem Nieszczęśliwego wypadku; 
2) zespołu stresu pourazowego; lub 
3) stanu chorobowego, psychologicznego lub psychicznego, z wyłączeniem nieuleczalnej niepoczytalności, 

stanowiącego bezpośredni skutek Nieszczęśliwego wypadku; 
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4) każdego występującego naturalnie stanu chorobowego lub procesu zwyrodnieniowego; lub 
5) każdego czynnika cechującego się stopniowym działaniem. 
Choroba - każda nieprzewidziana choroba ciała zdiagnozowana w okresie ubezpieczenia,  
z wyłączeniem wszelkich chorób powstałych na skutek dolegliwości bądź upośledzenia/wady – w związku z 
którymi zalecone było leczenie, zamierzano podjąć leczenie, lub należało podjąć leczenie, lub w związku z którą 
podjęto leczenie – w okresie 24 miesięcy przed rozpoczęciem ochrony w ramach niniejszej Umowy 
ubezpieczenia. 

COMPENSA Nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w wyniku którego osoba, niezależnie od swej woli, doznała 
uszczerbku na zdrowiu lub zmarła; za nieszczęśliwy wypadek w rozumieniu OWU uznaje się również: a) zawał 
serca i udar mózgu, b) usiłowanie popełnienia lub popełnienie samobójstwa,     c) utonięcie, d) atak 
epileptyczny, e) omdlenie. 

PZU Nagłe zdarzenie wywołane medyczną przyczyną zewnętrzną, w następstwie którego ubezpieczony  
niezależnie od swej woli doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł ; za nieszczęśliwy wypadek 
w rozumieniu OWU uznaje się również: a) zawał serca i krwotok śródczaszkowy, b) atak epilepsji, e) 
omdlenie z przyczyn innych niż choroba przewlekła 

ERGO HESTIA Nieszczęśliwy wypadek - nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w wyniku którego Ubezpieczony - 
niezależnie od swojej woli - doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł. 

 
REKOMENDACJA:  
Na szczególną uwagę zasługuje oferta COMPENSY, 
- niska składka za wysoką sumę ubezpieczenia Trwałego Uszczerbku na Zdrowiu, 
- najwyższe świadczenia za koszty leczenia, rehabilitację oraz operacje plastyczne w wyniku NNW w ramach sumy 
ubezpieczenia Trwałego Uszczerbku na Zdrowiu.  
- szeroki zakres rozszerzeń dodatkowych 
Zachęcam Państwa, do wyboru kilku wariantów w Placówce, tak aby Rodzic/Opiekun Prawny dziecka mógł skorzystać 
z Zakresu najbardziej mu odpowiadającego. Coraz częściej spotykam się z dużym zainteresowaniem wyższych sum 
ubezpieczenia Trwałego Uszczerbku na Zdrowiu, co wiąże się z wysokimi wypłatami odszkodowań.  
 

Informacje ogólne: 
1. Przystąpienie do grupowego ubezpieczenia NNW jest dobrowolne. 
2. Każdy z Rodziców lub Opiekunów Prawnych osób ubezpieczonych może zadzwonić do nas, jeśli będzie miał pytania 
związane z programem ubezpieczenia,  procesem likwidacji szkód lub innymi wątpliwościami wynikającymi z propozycji 
luz zawartej już umowy ubezpieczenia. 
3. Obligatoryjne są, aby Ubezpieczający (Placówka Oświatowa) zebrała oświadczenia Ubezpieczonych ( w przypadku 
nieletnich – opiekunów prawnych) o zapoznaniu się z OWU i zgodzie na finansowanie składki, ponieważ, zgodnie z 
warunkami umowy obowiązek dostarczenia OWU Ubezpieczonym spoczywa na Ubezpieczającym . Należy też zebrać 
oświadczenia o zapoznaniu się z treścią dokumentu "Obowiązek Informacyjny Administratora Danych Osobowych" 
Zakładu Ubezpieczeń – treści wszystkich oświadczeń oraz odpowiednią ilość OWU do Placówki dostarczy Ubezpieczyciel 
za moim pośrednictwem. 
 
Podstawa prawna – Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej 
„Art. 19: W umowie ubezpieczenia zawieranej na cudzy rachunek, w szczególności ubezpieczenia grupowego, w której 
konieczna jest zgoda ubezpieczonego na udzielenie ochrony ubezpieczeniowej lub kiedy ubezpieczony zgadza się na 
finansowanie kosztu składki ubezpieczeniowej, w przypadku niedoręczenia ubezpieczonemu warunków umowy przed 
wyrażeniem takiej zgody, zakład ubezpieczeń nie może powoływać się na postanowienia ograniczające lub wyłączające 
odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń, a także przewidujące skutki naruszeń powinności ubezpieczonego lub bciążające 
go obowiązkami.” 
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                                               OFERTA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI  

W Żłobku w Gminie Długołęka  NA ROK 2019/2020 – UBEZPIECZENIE SZKOLNE IV 184 
 

WARIANTY UBEZPIECZENIA WARIANT I  WARIANT II WARIANT III WARIANT IV 
Zakres podstawowy Suma Ubezpieczenia / Limit Ubezpieczenia  

Ochrona za SPORT  TAK TAK TAK TAK 
Ochrona 24 h na dobę, teren całego świata TAK TAK TAK TAK 
Trwały uszczerbek na zdrowiu (TU) wskutek NW  25 000 zł 

 
35 000 zł 44 000 zł 60 000 zł 

1% SU za 1% orzeczonego Trwałego Uszczerbku na Zdrowiu  
wskutek NW 

250 zł 350 zł 440 zł 600 zł 

Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek aktów terroru - dodatkowa 
suma ubezpieczenia 

12 500 zł 17 500 zł 22 000 zł 30 000 zł 

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

200 zł 200 zł 200 zł 200 zł 

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

150 zł 150 zł 150 zł 150 zł 

Zwrot kosztów operacji plastycznych wskutek NW  
(limit do 50% su na TU) 

10 000 zł 14 000 zł 17 600 zł 24 000 zł 

Zwrot kosztów korepetycji niezbędnych wskutek NW  
(limit 400 zł w okresie ubezpieczenia) 

400 zł 400 zł 400 zł 400 zł 

Zwrot kosztów pomocy psychologicznej po NW 400 zł 400 zł 400 zł 400 zł 
Zwrot kosztów poszukiwania dziecka w przypadku zaginięcia 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł 
Śmierć wskutek NW 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł 
Śmierć wskutek NW w środku lokomocji lub aktów terroru – 
dodatkowa suma ubezp. 

2 500 zł 2 500 zł 2 500 zł 2 500 zł 

Zakres dodatkowy Suma Ubezpieczenia / Limit Ubezpieczenia 

Klauzula nr 1 – zwrot kosztów leczenia, poniesionych  
w następstwie NW (limit do 40% su na TU nie więcej niż 10 000 zł) 

10 000 zł 10 000 zł 10 000 zł 10 000 zł 

Klauzula nr 2 – dzienne świadczenie szpitalne wskutek NW 
pobyt w szpitalu co najmniej 48 h 

70 zł / dzień 
limit 3 150 zł 

70 zł / dzień 
limit 3 150 zł 

70 zł / dzień 
limit 3 150 zł 

70 zł / dzień 
limit 3 150 zł 

Klauzula nr 4 – jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego 
zachorowania Ubezpieczonego 

5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł 

Klauzula nr 5 – zasiłek dzienny z tytułu krótkotrwałej niezdolności  
do nauki wskutek NW 

15 zł / dzień 
limit 2 700 zł 

15 zł / dzień 
limit 2 700 zł 

15 zł / dzień 
limit 2 700 zł 

15 zł / dzień 
limit 2 700 zł 

Klauzula nr 6 – zwrot kosztów rehabilitacji, poniesionych w 
następstwie NW (limit do  40% su na TU nie więcej niż 10 000 zł) 

10 000 zł 10 000 zł 10 000 zł 10 000 zł 

Klauzula nr 7 – zwrot kosztów naprawy, wypożyczenia lub nabycia 
środków specjal. - (limit do 40% su na TU nie więcej niż 10 000 zł),  
lub uszkodzenia sprzętu medycznego - (limit 500 zł) 

10 000 zł 
 

500 zł 

10 000 zł 
 

500 zł 

10 000 zł 
 

500 zł 

10 000 zł 
 

500 zł 
Klauzula nr 9 – jednorazowe świadczenie na wypadek śmierci 
prawnego opiekuna Ubezpieczonego wskutek NW 

----- 10 000 zł 10 000 zł 10 000 zł 

Klauzula nr 11 – BEZPIECZNE DZIECKO W SIECI 2 zgłoszenia 2 zgłoszenia 2 zgłoszenia 2 zgłoszenia 

Składka od 1 osoby 35 zł 45 zł 55 zł 71 zł 
 

Klauzula nr 3 – jednorazowe świadczenie z tytułu leczenia 
szpitalnego wskutek NW (limit do 10% su na TU)- leczenie w 
szpitalu trwało nieprzerwanie co najmniej 14 dni 

2 500 zł 3 500 zł 4 400 zł 6 000 zł 

Składka dodatkowa za klauzule nr 3 od 1 osoby 
 

9 zł 9 zł 9 zł 9 zł 

Klauzula nr 10 – dzienne świadczenie szpitalne z powodu choroby 
pobyt w szpitalu co najmniej 5 dni 

35 zł / dzień 
limit 2 000 zł 

35 zł / dzień 
limit 2 000 zł 

35 zł / dzień 
limit 2 000 zł 

35 zł / dzień 
limit 2 000 zł 

Składka dodatkowa za klauzule nr 10 od 1 osoby 
 

3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 
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Objęta jest ochrona w trakcie uprawiania sportów - podczas zajęć szkolnych, pozaszkolnych, jak również w życiu 
prywatnym. Zakresem ochrony objęte są m.in. piłka nożna, siatkówka, koszykówka, lekkoatletyka, taniec, karate, judo, 
capoeira, jujitsu, takewondo, zapasy, kendo, kung-fu, tai chi, aikido, kursy samoobrony organizowane na terenie 
placówki oświatowej, signum polonicom, rekonstrukcja walk, bitew historycznych, pływanie i inne. 
Wyłączone z ochrony ubezpieczenia są sporty ekstremalne – OWU par. 4 ust.2 pkt. 7 i 8 . 
 
Definicja Nieszczęśliwego Wypadku (NW): nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w wyniku którego osoba, 
niezależnie od swej woli, doznała uszczerbku na zdrowiu lub zmarła; za nieszczęśliwy wypadek w rozumieniu OWU 
uznaje się również: a) zawał serca i udar mózgu, b) usiłowanie popełnienia lub popełnienie samobójstwa, c) utonięcie, d) 
atak epileptyczny, e) omdlenie. 
 
Definicja Choroby  – niebędącą następstwem wady wrodzonej reakcja organizmu na działanie czynnika 
chorobotwórczego, objawiająca się zaburzeniami w funkcjonowaniu narządów lub organów ciała, wywołująca 
niepożądane objawy u Ubezpieczonego, zdiagnozowana przez lekarza w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej.  
Wypłata dziennego świadczenia szpitalnego następuje, jeżeli pobyt w szpitalu związany jest z chorobą zdiagnozowaną  
w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej. 
 
Klauzula Bezpieczne Dziecko w Sieci – informatycy Compensa pomogą, jeśli ktoś włamie się na konto społecznościowe, 
zablokują telefon, pomogą otworzyć niebezpieczny załącznik, itp 
 
Compensa płaci również za: 
- boreliozę, która zdiagnozowana została w okresie ubezpieczenia 
- zwraca poniesione koszty na leczenie i rehabilitację na terenie RP po nieszczęśliwym wypadku nie skutkującym 
trwałym uszczerbkiem na zdrowiu 
- min. zniszczone okulary w wyniku NW 
 
Podstawa prawna: OWU NNW dzieci, młodzieży, osób uczących się oraz personelu w placówkach oświatowych – 
Ubezpieczenie Szkolne IV 184 zatwierdzone uchwałą Zarządu Compensa TU SA Vienna Insurance Group uchwałą  
nr 31/03/2019 z dnia 25.03.2019 
 
Proces wypłaty świadczeń: 
Ustalenie wysokości należnego świadczenia odbywa się na podstawie pisemnego zgłoszenia wypadku podpisanego przez 
Ubezpieczonego (prawnego opiekuna) oraz dokumentacji medycznej (system bez powoływania komisji lekarskiej).  
 
Formy zgłoszenia szkody za pomocą: 
- Internetowego Formularza Zgłoszenia Szkody – komfortowego narzędzia online, za pomocą którego zgłosisz szkodę  
o dowolnej porze. 
- Infolinii Compensa Kontakt – 801 120 000 lub 22 501 61 00 ( codziennie w godzinach 6:00 – 22:00 ) 
- Drukowanego formularza zgłoszenia szkody  - wypełniony formularz (dostępny na stronie www.compensa.pl) należy 
przesłać na adres pocztowy Centrali Compensy lub e-mail: dokumenty@compensa.pl 
Następnie otrzymasz SMS z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia i danymi Twojego likwidatora szkody. 
 
W razie jakichkolwiek pytań czy niejasności proszę o kontakt z nami. 
tel. 71/78-20-490, -492, tel. kom. 501-109-139, e-mail: biuro@ascobrokers.pl 
Biuro: ul. Marsz. J. Piłsudskiego 13, 50-048 Wrocław. 
 
Mam nadzieję, że nasza propozycja spotka się z Państwa zainteresowaniem.  
 
 
Łączę wyrazy szacunku, 
 
Marzena Siębab 
Broker ubezpieczeniowy 
 

http://www.compensa.pl/
mailto:dokumenty@compensa.pl
mailto:biuro@ascobrokers.pl

