
COM PENSA 
VIENNA INSURANCE GROUP 

Gorzów Wlkp., dnia 02.06.2014 r. 

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 

W DREZDENKU 

Kalkulacja dla: Zespoły szkól 

Szanowni Państwo, 

Corapensa Towarzys two Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Oddziale w Szczecinie ma przy jemność przedstawić 

Państwu ofertę ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży, osób uczących się oraz personelu 

placówek oświatowych. 

Zakres ubezpieczenia^~~~~~~~~ — — Suma ubezp./ 

limit 

Suma ubezp./ 

limit 

Suma ubezp./ 

limit 

Suma ubezp./ 

limit 

Śmierć wskutek N W* (24h — cały świat) - SN 8 000 zł 10 000 zł 12 000 zł 14 000 zł 

Śmierć wskutek NW* w środku lokomocji (dodatkowe świadczenie) (24h -
cały świat) - SNK 

4 000 zł 5 000 zł 6 000 zł 7 000 zł 

Częściowy trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW* (24h - cały świat) 
(CTU) 

8 000 zł 

1% = 80 zł 

10 000 zł 

1%= 100 zł 

12 000 zł 

1%= 120 zł 

14 000 zł 

1%= 140 zł 

Pogryzienie, ukąszenie lub użądlenie (pobyt w szpitalu min. 24h) 200 zł 200 zł 200 zł 200 zl 

Świadczenie z tytułu braku orzeczonego uszczerbku - 1,5% SU CTU 120 zł 150 zł 180 zł 210 zł 

Zwrot kosztów operacji plastycznych (20% SU CTU) 1 600 zł 2 000 zl 2 400 zł 2 800 zł 

Zwrot kosztów leczenia (Klauzula nr 1) - opcja A: 2% SU CTU 160 zł 200 zł 240 zł 280 zł 

Zwrot kosztów rehabilitacji (Klauzula nr 6) opcja A: 2% SU CTU 160 zł 200 zł 240 zł 280 zł 

Zwrot kosztów naprawy, wypożyczenia lub nabycia środków specjalnych 
(Klauzula nr 7) opcja A: 5% 

400 zł 500 z! 600 zł 700 zl 

Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidy (Klauzula nr 8) -
opcja A: 5% SU CTU 400 zł 500zł 600 zł 700 zł 

Składka za 1 osobę 23 zl ( 27 z I 32 zl 38 zl 

Dodatkowe opcje dla personelu " f 'f ^ 2 C . f ^ f a c f f ^ 

OC dyrektora placówki oświatowej (Klauzula nr 12) - suma gwarancyjna 
50 000 zł 

50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 

OC personelu placówki oświatowej (Klauzula nr 13) - suma gwarancyjna 
100 000 zł (suma gwarancyjna w wysokości SU gratis) 

1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 

Odpowiedzialność za mienie powierzone na przechowanie do szatni 
(Klauzula nr 14) - suma ubezpieczenia 2000 zł 

200 zł 200 zl 200 zl 200 zł 

OC z tytułu prowadzenia żywienia zbiorowego w placówce oświatowej 
(Klauzula nr 15) - suma gwarancyjna 50 000 zł 

100 zl 100 zł 100 zl 100 zł 

Procent zwolnionych uczniów — do 10% łącznej liczby uczniów 
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Ubezpieczenie obe jmuje całodobowo następstwa nieszczęśl iwych wypadków, które zdarzyły się podczas: nauki lub pracy, 

w życiu prywatnym oraz podczas uprawiania nieekstremalnych sportów w ramach rekreacji powstałe na terytorium całego 

świata. 

Klauzule rozszerzające zakres ubezpieczenia: 

Klauzula Rodzaj świadczenia Opis świadczenia Wysokość składki 

I Zwrot kosztów leczenia 
Opcja A: 2% sumy ubezpieczenia 
Opcja B: 5% sumy ubezpieczenia 
Opcja C: 10% sumy ubezpieczenia 

Opcja A: gratis 
Opcja B: + 1 zł 
Opcja C: + 2 zł 

2 Dzienne świadczenie szpitalne 
Opcja A: 15 zł dziennie, max. 1350 zł 
Opcja B: 25 zł dziennie, max. 2250 zl 
Opcja C: 35 zl dziennie, max. 3150 zł 

Opcja A: + 1 zł 
Opcja B: + 2 zł 
Opcja C: + 3 zl 

3 Jednorazowe świadczenie z tytułu leczenia 
szpitalnego wskutek NW 

10% sumy ubezpieczenia z tyt. częściowego 
uszczerbku 

SU do 15 tys:+ 3 zł 
SU pow. 15 tys: + 5 zl 

4 Jednorazowe świadczenie z tytułu 
poważnego zachorowania Ubezpieczonego 1000 zl + 3 zl 

5 Zasiłek dzienny z tytułu krótkotrwałej 
niezdolności do nauki lub pracy 

Opcja A: 5 zl dziennie, max. 900 zł 
Opcja B: 10 zl dziennie, max. 1800 zl 
Opcja C: 15 zl dziennie, max. 2700 zł 

Opcja A: + 1 zł 
Opcja B: + 2 zł 
Opcja C: + 3 zł 

6 Zwrot kosztów rehabilitacji 
Opcja A: 2% sumy ubezpieczenia 
Opcja B: 5% sumy ubezpieczenia 
Opcja C: 10% sumy ubezpieczenia 

Opcja A: gratis 
Opcja B: + 1 zł 
Opcja C: + 2 zl 

7 Zwrot kosztów napraw)', wypożyczenia lub 
nabycia środków specjalnych 

Opcja A: 5% sumy ubezpieczenia 
Opcja B: 10% sumy ubezpieczenia 
Opcja C: 20% sumy ubezpieczenia 

Opcja A: gratis 
Opcja B: + ł zł 
Opcja C: + 2 zł 

8 Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego 
inwalidy 

Opcja A: 5% sumy ubezpieczenia 
Opcja B: 10% sumy ubezpieczenia 
Opcja C: 20% sumy ubezpieczenia 

Opcja A: gratis 
Opcja B: + 1 zł 
Opcja C: + 2 z! 

9 Zwrot kosztów pogrzebu prawnego 
opiekuna Ubezpieczonego 1000 zł + 3 zł 

10 
Jednorazowe świadczenie na wypadek 
śmierci prawnego opiekuna Ubezpieczonego 
wskutek NW 

Opcja A: 15% sumy ubezpieczenia 
Opcja B: 25% sumy ubezpieczenia 
Opcja C: 50% sumy ubezpieczenia 

Opcja A: + 2 zł 
Opcja B: + 4 zł 
Opcja C: + 6 zl 

11 Dodatkowy miesiąc ubezpieczenia Okres ubezpieczenia dla ostatnich klas liceów i 
techników zostaje wydłużony do końca września 

gratis 

12 Odpowiedzialność cywilna dyrektora 
placówki oświatowej Suma gwarancyjna 50 000 zl + 50 zl 

13 Odpowiedzialność cywilna personelu 
placówki oświatowej 

Opcja A: suma gwarancyjna w wysokości sumy 
ubezpieczenia NNW 
Opcja B: suma gwarancyjna 100 000 zł 

Opcja A: gratis 
Opcja B: + 1 zl 

14 Odpowiedzialność za mienie powierzone 
na przechowanie do szatni 

Limit 150 zl na jedno zdarzenie, 2000 zł na 
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

+ 200 zl 

15 
Odpowiedzialność cywilna z tytułu 
prowadzenia żywienia zbiorowego w 
placówce oświatowej 

Limit 500 zl na jedno zdarzenie, 50 000 zl na 
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia + 100 zl 

P R Z E W A G A NASZEJ O F E R T Y : 

• Definicja nieszczęśl iwego wypadku: 

- zawał serca i udar mózgu 

- usiłowanie popełnienia lub popełnienie samobójstwa 

- poparzenie lub odmrożenie ciała niezależnie od stopnia 

- pogryzienie, ukąszenie lub użądlenie przez zwierzęta 

- utonięcie 

- atak epileptyczny 

- omdlenie 

• Dodatkowe odszkodowanie w przypadku śmierci wskutek wypadku w środku lokomocji 

• Zwrot kosztów operacji plastycznej do 20% sumy ubezpieczenia 

15 klauzul dodatkowych, w tym m.in. świadczenie w przypadku zachorowania na sepsę 

Jednorazowe odszkodowanie nawet w przypadku braku trwałego uszczerbku 
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• Ubezpieczenie OC nauczycieli i wychowawców gratis 

• Dodatkowy miesiąc ubezpieczenia dla ostatnich klas liceów i techników gratis 

• Wnioski o wypłatę świadczenia rozpatrujemy średnio w ciągu 9 dni roboczych od dnia ich złożenia w Compensie 

Forma ubezpieczenia: 

- imienna: w przypadku nie ubezpieczenia wszystkich uczniów / studentów / pracowników lub przy wyborze kilku zakresów 

ubezpieczenia. Wykaz ubezpieczonych należy dostarczyć w ciągu 30 dni od daty wskazanej jako początek okresu 

ubezpieczenia. 

- bezimienna: wszyscy uczniowie placówki są ubezpieczeni w tym samym wariancie 

Zasady likwidacji szkód (szybka ścieżka likwidacji): 

Ustalenie wysokości należnego świadczenia odbywa się na podstawie pisemnego zgłoszenia wypadku podpisanego przez 

Ubezpieczonego (opiekuna prawnego) oraz dokumentacji medycznej (systemem bez powoływania komisji lekarskiej). 

Przyjęcie takiego rozwiązania wpływa korzystnie na szybkość procesu likwidacji (średnio 9 dni roboczych). W uzasadnionych 

przypadkach może zostać powołana komisja lekarska Do zgłoszenia należy dołączyć kopie legitymacji placówki oświatowej 

Formy zgłoszenia szkody: 
B Pisemne za pośrednictwem poczty na adres: 02-342 Warszawa, Al. Jerozolimskie 162 
H Osobiście w każdej placówce terenowej COMPENSY 

Druk zgłoszenia szkody dostępny jest na stronie Compensa - www.compensa.pl bądź w szkole. 

UWAGA - agenci i placówki dydaktyczne nie są upoważnione do przyjęcia wniosku o wypłatę świadczenia, w związku 

z czym ustawowy termin 30 dni na odpowiedź Compensy liczy się od momentu złożenia wniosku w placówce Compensa. 

Darowizna: 

Kwota darowizny może wynieść maksymalnie 30% wpłaconej składki za ubezpieczenie. Warunkiem otrzymania darowizny 

jest dostarczenie do Compensy kompletu dokumentów: 

- dowód opłacenia składki 

- wypełniona prośba o wypłatę darowizny 

- wypełniona umowa darowizny w dwóch egzemplarzach 

Komplet dokumentów dostępny jest w filii Compensa w Gorzowie (Ul. Sikorskiego 22) 

Warunki ubezpieczenia: 

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży, osób uczących się oraz personelu 

w placówkach oświatowych - Ubezpieczenie szkolne V zatwierdzone uchwałą Zarządu Compensa TU S.A. VIG nr 31/2014 

z dnia 22 kwietnia 2014 r. 
Niniejsza oferta może być modyfikowana według Państwa potrzeb. 

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z naszym przedstawicielem: 
/ 

Oferta ważna do dnia 31.08.2014 r. 

http://www.compensa.pl

