
Do niniejszej oferty mają zastosowanie zapisy Ogólnych Warunków Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży, osób uczących się i personelu
placówek oświatowych – Ubezpieczenie Szkolne V – przyjętych Uchwałą Zarządu Compensa TU S.A. VIG nr 13/03/2020 z dnia 21 marca 2020 roku i mających zastosowanie

do umów zawieranych od dnia 15 kwietnia 2020 roku – szczegółowy opis oraz wszelkie materiały dostępne na stronie www.ubezpieczenia-gda.pl

Najważniejsze informacje: 
• ochroną objęte są dzieci, młodzież, osoby uczące się, personel placówki oświatowej w tym: osoby z upośledzeniem

umysłowym (w stopniu umożliwiającym naukę w ramach klas (oddziałów integracyjnych lub szkolnictwa specjalnego,
osoba z upośledzeniem ruchowym, osoba niewidoma oraz niesłysząca;

• dodatkowe świadczenie za uszczerbek na zdrowiu (+50%) na skutek ataku terrorystycznego/rozruchów na terenie UE
(+);

• wysokie limity na koszty leczenia, rehabilitacji i zakupu środków pomocniczych oraz operacji plastycznej niezbędnej
wskutek wypadku (+);

• sport pozaszkolny w zakresie (+);
• (+): a) zawał serca i udar mózgu, b) usiłowanie popełnienia lub popełnienie 

samobójstwa, c) utonięcie, d) atak epileptyczny, e) omdlenie;
• pobyt w szpitalu na skutek wypadku płatny od 1-go dnia przy 2-dniowym a minimum 16 godzinnym pobycie w szpitalu;
• świadczenie zwrotu kosztów poszukiwania do 5.000 zł. w przypadku zaginięcia dziecka (+);
• świadczenie za pogryzienie przez psa, kota, ukąszenia przez żmiję, użądlenia 200 zł, o ile Ubezpieczony zmuszony był

skorzystać z pomocy leczenia ambulatoryjnego (+);
• uwzględnione także leki przepisane przez lekarza w związku z wypadkiem (+);
• usługa Compensa iMe – pomoc informatyczna (2 zgłoszenia w okresie ubezpieczenia) w przypadku awarii komputera, 

laptopa, tabletu ubezpieczonego (+);
• możliwość dokupienia wyższej sumy ubezpieczenia NNW w wariancie indywidualnym oraz zniżki do 30% na 

ubezpieczenia mieszkań i domów.

NNW SZKOLNE V

Zakres terytorialny ubezpieczenia obejmuje cały świat,  
z zastrzeżeniem postanowień określonych dla poszczególnych klauzul.

OFERTA SPECJALNA - GRUPOWA DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

rok szkolny 2020/2021 

Przedstawiciel Compensa TU SA VIG: 

Pośrednictwo Ubezpieczeniowo-Finansowe 
Arkadiusz Kamiński

tel. 694 49 49 53, mail: biuro@ubezpieczenia-gda.pl 
www.ubezpieczenia-gda.pl

UBEZPIECZENIA

UBEZPIECZENIA
www.ubezpieczenia-gda.pl

Zgłoś roszczenie 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

• typ 184 •

Kontakt: 694 49 49 53 oraz biuro@ubezpieczenia-gda.pl

Do niniejszej oferty mają zastosowanie zapisy Ogólnych Warunków Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży, osób uczących się i personelu
placówek oświatowych – Ubezpieczenie Szkolne V – przyjętych Uchwałą Zarządu Compensa TU S.A. VIG nr 13/03/2020 z dnia 21 marca 2020 roku i mających zastosowanie

do umów zawieranych od dnia 15 kwietnia 2020 roku – szczegółowy opis oraz wszelkie materiały dostępne na stronie www.ubezpieczenia-gda.pl

Najważniejsze informacje: 
• ochroną objęte są dzieci, młodzież, osoby uczące się, personel placówki oświatowej w tym: osoby z upośledzeniem

umysłowym (w stopniu umożliwiającym naukę w ramach klas (oddziałów integracyjnych lub szkolnictwa specjalnego,
osoba z upośledzeniem ruchowym, osoba niewidoma oraz niesłysząca;

• dodatkowe świadczenie za uszczerbek na zdrowiu (+50%) na skutek ataku terrorystycznego/rozruchów na terenie UE
(+);

• wysokie limity na koszty leczenia, rehabilitacji i zakupu środków pomocniczych oraz operacji plastycznej niezbędnej
wskutek wypadku (+);

• sport pozaszkolny w zakresie (+);
• (+): a) zawał serca i udar mózgu, b) usiłowanie popełnienia lub popełnienie 

samobójstwa, c) utonięcie, d) atak epileptyczny, e) omdlenie;
• pobyt w szpitalu na skutek wypadku płatny od 1-go dnia przy 2-dniowym a minimum 16 godzinnym pobycie w szpitalu;
• świadczenie zwrotu kosztów poszukiwania do 5.000 zł. w przypadku zaginięcia dziecka (+);
• świadczenie za pogryzienie przez psa, kota, ukąszenia przez żmiję, użądlenia 200 zł, o ile Ubezpieczony zmuszony był

skorzystać z pomocy leczenia ambulatoryjnego (+);
• uwzględnione także leki przepisane przez lekarza w związku z wypadkiem (+);
• usługa Compensa iMe – pomoc informatyczna (2 zgłoszenia w okresie ubezpieczenia) w przypadku awarii komputera, 

laptopa, tabletu ubezpieczonego (+);
• możliwość dokupienia wyższej sumy ubezpieczenia NNW w wariancie indywidualnym oraz zniżki do 30% na 

ubezpieczenia mieszkań i domów.

NNW SZKOLNE V

Zakres terytorialny ubezpieczenia obejmuje cały świat,  
z zastrzeżeniem postanowień określonych dla poszczególnych klauzul.

OFERTA SPECJALNA - GRUPOWA DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

rok szkolny 2020/2021 

Przedstawiciel Compensa TU SA VIG: 

Pośrednictwo Ubezpieczeniowo-Finansowe 
Arkadiusz Kamiński

tel. 694 49 49 53, mail: biuro@ubezpieczenia-gda.pl 
www.ubezpieczenia-gda.pl

UBEZPIECZENIA

UBEZPIECZENIA
www.ubezpieczenia-gda.pl

Zgłoś roszczenie 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

• typ 184 •

Kontakt: 694 49 49 53 oraz biuro@ubezpieczenia-gda.pl



NAZWA I OPIS ŚWIADCZEŃ WARIANT A
Sumy/limity

WARIANT B
Sumy/limity

WARIANT C
Sumy/limity

WARIANT IV
Sumy/limity

Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu
wskutek nieszczęśliwego wypadku 15 000 zł 25 000 zł 35 000 zł 45 000 zł

Dodatkowe świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na 
zdrowiu wskutek aktów terroru* 7 500 zł 12 500 zł 17 500 zł 22 500 zł

Za każdy 1 % uszczerbku na zdrowiu po NW 150/225*zł 250/375* zł 350/525* zł 450/675* zł

Świadczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego
wypadku 10 000 zł 20 000 zł 30 000 zł 40 000 zł

Dodatkowe świadczenie na wypadek śmierci wskutek
nieszczęśliwego wypadku w środku lokomocji lub aktów
terroru

5 000 zł 10 000 zł 15 000 zł 20 000 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 
nieszczęśliwego wypadku, w przypadku gdy nie został 
orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu

150 zł 150 zł 150 zł 150 zł

Zwrot kosztów zleconej przez lekarza operacji plastycznej
będącej następstwem nieszczęśliwego wypadku 10 000 zł 10 000 zł 10 000 zł 10 000 zł

Zwrot kosztów korepetycji niezbędnych w następstwie
nieszczęśliwego wypadku 500 zł 500 zł 500 zł 500 zł

Zwrot kosztów pomocy psychologicznej po nieszczęśliwym
wypadku 500 zł 500 zł 500 zł 500 zł

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

200 zł 200 zł 200 zł 200 zł

Klauzula nr 1 – zwrot kosztów leczenia 3 000 zł 4 000 zł 6 000 zł 8 000 zł

Klauzula nr 2 – dzienne świadczenie szpitalne 30 zł 30 zł 30 zł 30 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 6 – zwrot kosztów rehabilitacji 3 000 zł 4 000 zł 6 000 zł 8 000 zł

Klauzula nr 7 – zwrot kosztów wypożyczenia lub nabycia
środków specjalnych lub uszkodzenia sprzętu medycznego
(limit dotyczący uszkodzeń 500 zł)

3 000 zł 4 000 zł 6 000 zł 8 000 zł

Klauzula nr 9 – jednorazowe świadczenie na wypadek
śmierci prawnego opiekuna Ubezpieczonego wskutek
nieszczęśliwego wypadku

- 10 000 zł 10 000 zł 10 000 zł

Klauzula nr 10 – dzienne świadczenie szpitalne z powodu
choroby 10 zł/dzień 35 zł/dzień 35 zł/dzień 35 zł/dzień

Klauzula nr 11 – bezpieczne dziecko w sieci 2 zgłoszenia 2 zgłoszenia 2 zgłoszenia 2 zgłoszenia

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

Pomoc udzielona opiekunom dziecka w przypadku
uprowadzenia lub zaginięcia ubezpieczonego dziecka 1 zgłoszenie 1 zgłoszenie 1 zgłoszenie 1 zgłoszenie

Składka roczna dla dzieci i młodzieży do lat 20 39 zł 50 zł 60 zł 75 zł

Warunki  grupowego ubezpieczenia szkolnego NNW - rok szkolny 2020/ 2021

UBEZPIECZENIA
www.ubezpieczenia-gda.pl

Ubezpieczenie grupowe zawierane jest w formie imiennej, a przystąpienia do ubezpieczenia następuje poprzez: wybranie określonego wariantu 
na stronie www.ubezpieczenia-gda.pl, potwierdzenie wyboru na stronie Compensy https://szkola.compensa.pl,na której podajemy dane 
płatnika (rodzica lub opiekuna prawnego), dane ubezpieczanego dziecka/ucznia i wykonuje się płatność on-line przez internet. Po dokonaniu 
transakcji wysyłany jest certyfikat przystąpienia na podany w rejestracji adres mail.
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