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KOMPLEKSOWA OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO 2022/2023 
 

Zakres ubezpieczenia Suma ubezpieczenia 

Świadczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku 40 000,00 zł 

Dodatkowe świadczenie na wypadek śmierci wskutek NW w środku lokomocji lub 
aktów terroru – które miały miejsce na terytorium krajów UE  

20 000,00 zł 
 

Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW 20 000,00 zł 

Dodatkowe świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek aktów 
terroru 

 
10 000,00 zł 

 
Minimalny orzeczony procent trwałego uszczerbku na zdrowiu – 1,5% 300,00 zł 

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

200,00 zł 

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

150,00 zł 

Zwrot kosztów zleconej przez lekarza i przeprowadzonej na terytorium RP operacji 
plastycznej będącej następstwem nieszczęśliwego wypadku 

10 000,00 zł 

Zwrot kosztów korepetycji niezbędnych w następstwie nieszczęśliwego wypadku 
(jeżeli Ubezpieczony nie mógł pobierać nauki w szkole przez co najmniej 7 dni) 

500,00 zł 

Zwrot kosztów poszukiwania dziecka w przypadku zaginięcia 5 000,00 zł 

Pomoc udzielana opiekunom prawnym w przypadku uprowadzenia lub zaginięcia 
ubezpieczonego dziecka 

1 zgłoszenie 

Zwrot kosztów pomocy psychologicznej po nieszczęśliwym wypadku 500,00 zł 

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

200,00 zł 

Klauzula nr 1 – zwrot kosztów leczenia na terytorium RP (w następstwie NW) 8 000,00 zł 

Klauzula nr 2 – dzienne świadczenie szpitalne w następstwie NW 
50,00 zł/dzień 
(limit 2 250 zł) 

Klauzula nr 6 – zwrot kosztów rehabilitacji na terytorium RP –  
na podstawie dokumentów potwierdzających poniesienie tych kosztów (ze 
wskazaniem rodzaju usługi, której dany koszt dotyczy) oraz dokumentacji medycznej 

8 000,00 zł 

Klauzula nr 7 - Zwrot kosztów wypożyczenia, nabycia środków specjalnych lub 
uszkodzenie sprzętu medycznego - w następstwie NW 

8 000,00 zł 
500,00 zł uszkodzenie 

sprzętu 
 

Klauzula nr 9 - Jednorazowe świadczenie w przypadku śmierci prawnego opiekuna 
Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku 

10 000,00 zł 

Klauzula nr 10 – Dzienne świadczenie szpitalne z powodu choroby – w tym COVID-19 
50,00 zł/dzień 
(limit 2 000 zł) 

Klauzula nr 11 – Dziecko w sieci 2 zgłoszenia 

 
Składka łączna 
 

70,00 zł 
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Przedstawiamy Państwu kompleksową ofertę Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków 

dzieci, młodzieży, osób uczących się oraz personelu w placówkach oświatowych - COMPENSA TU S.A. 
Vienna Insurance Group na bardzo dogodnych warunkach. COMPENSA TU S.A. VIG zajmuje czołową 
pozycję wśród ubezpieczycieli majątkowych w Polsce, a prezentowany pakiet UBEZPIECZENIE 
SZKOLNE  V (184) jest najlepszym produktem tego typu na naszym rynku. 
 
I. UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW  

 Ubezpieczamy uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków mogących nastąpić na terenie  
placówki oświatowej, w drodze na zajęcia i z powrotem, na wycieczce oraz w życiu prywatnym. 

 Udzielamy ochrony ubezpieczeniowej przez cały rok szkolny, łącznie z wakacjami i feriami  
zimowymi, w zakresie całodobowym na terenie całego świata, z zastrzeżeniem postanowień  
określonych dla poszczególnych klauzul, z włączeniem następstw zawału serca, udaru mózgu, ataku 
epilepsji, usiłowania popełnienia lub popełnienie samobójstwa, utonięcia, omdlenia. 

 Ubezpieczenie w systemie świadczeń proporcjonalnych – stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu ustala 
się po zakończeniu leczenia, odpowiada on procentowi sumy ubezpieczenia.  

 
Z zakresu wyłączone są nieszczęśliwe wypadki lub zdarzenia powstałe: 

 w następstwie uprawiania sportów ekstremalnych ( zgodnie z definicją w OWU) 
 w następstwie uprawiania sportu w celach zarobkowych 
 w następstwie uprawiania sportów walki oraz sportów obronnych za wyjątkiem: 

karate, judo, capoeira, jujitsu, takewondo, zapasy, kendo, kung-fu, tai chi, aikido, kursów samoobrony  
organizowanych na terenie placówki oświatowej, signum polonicom, rekonstrukcji walk, bitew historycznych. 

 
II. ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA DYREKTORA ORAZ PERSONELU PLACÓWKI OŚWIATOWEJ 
 

Zakres ubezpieczenia Suma gwarancyjna Składka 

Klauzula nr 12 (zakres ubezpieczenia obejmuje 
zdarzenia powstałe na terytorium Europy) 

100.000,00 PLN 
 

5 PLN od osoby 

 
 

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA MIENIE POWIERZONE DO SZATNI 
 

Zakres ubezpieczenia Suma gwarancyjna Składka 

Klauzula nr 13 3.000 PLN/ 
200 PLN limit na jedno zdarzenie 

200 PLN 

 
Na Państwa wniosek możemy zwolnić z opłacenia składki ubezpieczeniowej, ze względu na szczególnie ciężkie 
warunki materialne: 

 do 10% ogólnej liczby ubezpieczonych uczniów – z obowiązkiem załączenia imiennej listy zwolnionych 
 

Likwidacja szkód: 

Likwidacja i zgłaszanie szkód NNW odbywa się w biurze  
Multiagencji Ubezpieczeniowej „MARCIN” ul. Igańska 3, 04-087 Warszawa. 
 

Ustalenie wysokości należnego świadczenia odbywa się na podstawie pisemnego zgłoszenia wypadku 
(druk zgłoszenia szkody pobrany i potwierdzony w szkole), podpisanego przez Ubezpieczonego (prawnego 
opiekuna) oraz dokumentacji medycznej. 

Wypłata należnego świadczenia przesyłana jest przelewem na konto. 
 
Oferta została przygotowana na podstawie: 
OWU następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży, osób uczących się oraz personelu w placówkach 
oświatowych – Ubezpieczenie Szkolne V (184) zatwierdzonych przez Zarząd Compensa TU S.A. Vienna Insurance 
Group uchwałą nr 3/04/2022 z dnia 11.04.2022 roku. 
 

 


