
INFORMACJA DLA RODZICÓW O UBEZPIECZENIU  
 

POLISA TYP 184 nr 001011373 
 

 

W roku szkolnym 2017/2018 Państwa dzieci zostaną objęte  w okresie od 01.09.2017 do 31.08.2018 ochroną ubezpieczeniową 

w Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group 

 

Suma Ubezpieczenia NNW 15.000 ZŁ 

 

Zakres Ubezpieczenia: 

1. Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu: 1% S.U. Za 1% uszczerbku na zdrowiu. 1% S.U. - 150 zł.  

    Przykład: 5% uszczerbku 5 x 150 zł = 750zł. Wypłacane wedle tabeli trwałego uszczerbku stanowiącą załącznik do OWU  

2. Świadczenie na wypadek śmierci ubezpieczonego 100% S.U. - 15.000 zł. 

3. Zwrot udokumentowanych środków pomocniczych (ortezy, kule, stabilizatory) do kwoty 6000 zł. Lista środków stanowi załącznik do OWU 

4. Jednorazowe świadczenie z tytułu wypadku, kiedy nie został orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu – 225 zł.  

5. Jednorazowe świadczenie z tytułu śmierci opiekuna prawnego Ubezpieczonego w NNW -  1500 zł. 

7. Jednorazowe świadczenie ryczałtowe z tytułu pogryzienia przez zwierzęta, lub ukąszenia przez owady – 200 zł.  

Brak konieczności pobytu w szpitalu, wystarczy leczenie ambulatoryjne.  

8. Zwrot udokumentowanych kosztów leczenia (koszty wizyt lekarskich, zakupu leków, środków opatrunkowych, transportu z miejsca wypadku do szpitala lub 

ambulatorium, koszty badań diagnostycznych) – do kwoty 6000 zł.  

9. Koszt odbudowy stomatologicznej zawiera się w udokumentowanym zwrocie kosztów leczenia – do kwoty 6000 zł.  

10. Dodatkowe świadczenia: 

- zwrot kosztów operacji plastycznych (zmniejszenie oszpeceń i okaleczeń powierzchni ciała dziecka, będących następstwem NNW, objętego  ochroną ubezpieczeniową, np. 

usunięcie blizn itp.)  

- dodatkowe świadczenie z tytułu śmierci na skutek sabotażu lub aktów terroru – 7500 zł  

- dodatkowe świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na skutek sabotażu lub aktów terroru – 7500 zł  

- świadczenie wypłacane za każdy dzień pobytu w szpitalu na skutek NNW 15 zł/dzień do kwoty 1350 zł OK 

- jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania – 1000 zł OK 

Wyszczególnione choroby: 

- anemia aplastyczna 

- choroba tropikalna 

- guz mózgu 

- mocznica 

- nowotwór złośliwy 

- paraliż 

- poliomielitis 

- sepsa 

- stwardnienie rozsiane 

- udar mózgu 

- zawał serca 

- zwrot kosztów rehabilitacji do kwoty 6000 zł 

 

Składka roczna za osobę: 52 zł 

 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU SZKODY  

Ustalenie wysokości należnego świadczenia odbywa się na podstawie pisemnego zgłoszenia wypadku podpisanego przez Ubezpieczonego (prawnego opiekuna) 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 kopię legitymacji z placówki oświatowej. 

Formy zgłoszenia szkody: 

Bezpośrednio u agenta- opiekuna polisy: 

Aleksandra Maniewska – tel. 503 142 531 

• pisemnie za pośrednictwem poczty na adres : 

Compensa TU S.A. VIG, 02-342 Warszawa, Al. Jerozolimskie 162 

• osobiście w każdej placówce terenowej COMPENSY 

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

Pomoc w zakresie dokumentacji dotyczącej szkody można uzyskać za pośrednictwem infolinii: 

telefony do Call Center Compensa, czynne w zakresie zgłoszeń szkód przez 7 dni w tygodniu w godzinach 6:00 – 22:00. 

801 120 000 numer ten jest dostępny z telefonów stacjonarnych w całej Polsce 

(opłata jak za połączenie lokalne). 

+48 22 501 61 00 numer ten jest dostępny z telefonów stacjonarnych jak i komórkowych. 

 

 


