
Decyzją Rady Rodziców  na rok szkolny 2018/2019 zostało wybrane grupowe ubezpieczenie                                 

Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dzieci i młodzieży w  Towarzystwie ubezpieczeń COMPENSA  SA Vienna Insurance Group                         

                                                                                                                                      
Zakres  – sumy i limity ubezpieczenia Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie i życie Ubezpieczonego:

Śmierć wskutek NNW 30 000 zł 24 godziny na dobę,

w szkole i poza nią,

na terenie Polski oraz za granicą,

przez cały rok szkolny a także w czasie ferii i wakacji,

zakres obejmuje również nieszczęśliwe wypadki powstałe w trakcie uprawiania sportu w tym:

karate, judo, capoeira, jujitsu, takewondo, zapasy, kendo,kung-fu, tai chi, aikido w ramach SKS,

UKS  i  w  pozaszkolnych  klubach  sportowych  pod  warunkiem,  że  nie  jest  to  zarobkowe

uprawianie sportu (stypendium naukowe nie jest zarobkiem).

Śmierć wskutek NNW komunikacyjnego 15 000 zł
(dodatkowa suma ubezpieczenia)

Śmierć wskutek aktów sabotażu i terroru 15 000 zł
(dodatkowa suma ubezpieczenia)

Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NNW 35 000 zł  
( 350 zł za 1% )

Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek aktów sabotażu i terroru 35 000 zł
( 350 zł za 1% )

Zwrot kosztów leczenia 6 000 zł

Dzienne świadczenie szpitalne w wyniku NNW 35 zł

Dzienne świadczenie szpitalne w wyniku choroby 35 zł Ubezpieczenie obejmuje:

Jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania 
ubezpieczonego

2 000 zł świadczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku,

trwałe uszczerbki na zdrowiu powstałe w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub aktów 

sabotażu i terroru, 

 jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa lub kota, użądlenia, ukąszenia,

jednorazowego świadczenie z tytuły zdiagnozowania boreliozy w okresie ubezpieczenia,

w przypadku braku trwałego uszczerbku na zdrowiu, świadczenie zryczałtowane,

zwrot kosztów operacji plastycznej niezbędnej wskutek nieszczęśliwego wypadku, 

zwrot kosztów korepetycji niezbędnych w następstwie nieszczęśliwych wypadków,

zwrot kosztów leczenia,

dzienne świadczenie szpitalne w wyniku wypadku i choroby ( 2 dni nie mniej niż 16 godzin ), 

jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania ubezpieczonego, 

zwrot kosztów korepetycji niezbędnych w następstwie nieszczęśliwego wypadku,

zwrot kosztów rehabilitacji, 

zwrot kosztów wypożyczenia,nabycia środków specjalnych lub uszkodzenia sprzętu 

medycznego, 

jednorazowe świadczenie na wypadek śmierci prawnego opiekuna ubezpieczonego wskutek 

nieszczęśliwego wypadku.

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

200 zł

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

świadczenie zryczałtowane / limit
1,5% sumy TU

Zwrot kosztów operacji plastycznych wskutek NNW 6 000 zł

Zwrot kosztów korepetycji niezbędnych wskutek NW 400 zł

Zwrot kosztów rehabilitacji 6 000 zł

Zwrot kosztów naprawy, wypożyczenia, nabycia środków specjalnych,  
ortopedycznych/ uszkodzenia sprzętu medycznego

6 000 zł
500 zł

Jednorazowe świadczenie na wypadek śmierci prawnego opiekuna 
ubezpieczonego wskutek NW

2 000 zł

Odpowiedzialność cywilna za mienie powierzone na przechowanie w 
szatni

3 000 zł
limit na zdarzenie 200 zł

Odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzenia żywienia zbiorowego 
w  placówce oświatowej

100 000 zł

Składka dla dzieci i młodzieży 55 zł

Do niniejszej oferty mają zastosowanie zapisy Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dzieci i młodzieży, osób uczących się i personelu placówek oświatowych – Ubezpieczenie Szkolne
III przyjętych Uchwałą Zarządu Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group nr 12/04/2018 z dnia 13 kwietnia 2018r.                                                                                                                


