
 

Rok szkolny 2022/2023 NNW SZKOLNE V 
OFERTA  

 
 

 

Ryzyko / wariant WARIANT A WARIANT B WARIANT C WARIANT D 

Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku – 
trwały uszczerbek to trwałe uszkodzenia ciała lub zaburzenia ważnych funkcji, np. uszkodzenie żeber, 
nerek, rdzenia kręgowego czy kręgosłupa, zwichnięcia i złamania kończyn. Wypłata świadczenia 
zgodnie z tabelą oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu. 

 
25 000 zł 

 
35 000 zł 

 
55 000 zł* 

 
100 000 zł* 

Dodatkowe świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek aktów terroru 12 500 zł 17 500 zł 27 500 zł 50 000 zł 

Świadczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku 20 000 zł 40 000 zł 60 000 zł 100 000 zł 

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

10 000 zł 20 000 zł 30 000 zł 50 000 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 

Zwrot kosztów leczenia, m.in. koszt wizyt lekarskich po nieszczęśliwym wypadku, pobytu 
w szpitalu, badań, zabiegów i operacji, kosztów zakupu leków przepisanych w ramach leczenia  

3 000 zł 4 500 zł 6 000 zł 8 000 zł 

Dzienne świadczenie szpitalne – świadczenie szpitalne w związku z pobytem w szpitalu 
wskutek nieszczęśliwego wypadku 

20 zł / dzień 
(limit 900 zł) 

25 zł / dzień 
(limit 1 125 zł) 

30 zł / dzień 
(limit 1 350 zł) 

– 

Jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania Ubezpieczonego: 
• anemia aplastyczna • choroba tropikalna • guz mózgu • mocznica • nowotwór złośliwy 
• paraliż • poliomyelitis • sepsa • stwardnienie rozsiane • udar mózgu • wrodzona wada serca 
• zawał serca • transplantacja 

 
4 000 zł 

 
5 000 zł 

 
5 000 zł 

 
5 000 zł 

Zwrot kosztów rehabilitacji – konsultacje i zabiegi zlecone przez lekarza w ramach leczenia 
powypadkowego 

3 000 zł 4 500 zł 6 000 zł 8 000 zł 

Zwrot kosztów wypożyczenia lub nabycia środków specjalnych albo uszkodzenia sprzętu 
medycznego (limit dotyczący uszkodzeń 500 zł), m.in. protezy, ortezy, aparaty, gorsety 
i kołnierze ortopedyczne, kule, balkoniki, wózki inwalidzkie 

 

4 000 zł 
 

5 000 zł 
 

6 000 zł 
 

8 000 zł 

Jednorazowe świadczenie w przypadku śmierci prawnego opiekuna Ubezpieczonego 
wskutek nieszczęśliwego wypadku – jednorazowe świadczenie następuje pod warunkiem, że 
przyczyną śmierci prawnego opiekuna Ubezpieczonego był zaistniały w okresie ubezpieczenia 
nieszczęśliwy wypadek 

 
5 000 zł 

 
5 000 zł 

 
5 000 zł 

 
10 000 zł 

Dzienne świadczenie szpitalne z powodu choroby – pobyt w szpitalu związany jest z chorobą 
zdiagnozowaną przez lekarza w okresie ubezpieczenia 

20 zł / dzień 
(limit 2 000 zł) 

25 zł / dzień 
(limit 2 000 zł) 

25 zł / dzień 
(limit 2 000 zł) 

35 zł / dzień 
(limit 2 000 zł) 

Jednorazowe świadczenie z tytułu leczenia szpitalnego wskutek nieszczęśliwego wypadku – – – 3 000 zł 

Dziecko w sieci – w ramach skorzystania z klauzuli należy zadzwonić pod nr tel. +48 22 295 82 10, 
podając nr uwidoczniony na potwierdzeniu zawarcia umowy ubezpieczenia 

2 zgłoszenia 2 zgłoszenia 2 zgłoszenia 2 zgłoszenia 

Zwrot kosztów poszukiwania dziecka w przypadku zaginięcia, czyli koszty wynajęcia 
detektywa, umieszczenia informacji w mediach, wydruku ulotek 

5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł 

Składka roczna dla dzieci i młodzieży do 20 r.ż. 59 zł 69 zł 99 zł 171 zł 

Składka roczna dla osób od 21 do 26 r.ż. 69 zł 81 zł 114 zł 171 zł 

* Jeżeli stopień (procent) trwałego uszczerbku na zdrowiu ustalony na podstawie tabeli uszczerbkowej wynosi do 10% włącznie, Compensa wypłaca 400 zł za każdy procent orzeczonego uszczerbku na zdrowiu 

 
Zakres terytorialny ubezpieczenia obejmuje 

cały świat, z zastrzeżeniem postanowień 

określonych dla poszczególnych klauzul 

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 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 
Vienna Insurance Group nr 3/04/2022 z dnia 11 kwietnia 
2022 i mających zastosowanie do umów ubezpieczenia 
zawieranych od dnia 4 maja 2022 roku. 

 

 
 

 
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie marketingowy lub 
reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 k.c., a także 
nie ma charakteru materiału doradczego. Warunki ubezpieczenia 
oraz koszty i ryzyka z nim związane, jak również informacje na 
temat ograniczenia odpowiedzialności Compensa Towarzystwo 
Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group określone są w ogólnych 
warunkach ubezpieczenia, dostępnych na www.compensa.pl. 

Zgłoś szkodę za pomocą internetowego 
formularza zgłoszenia szkody – 

komfortowego narzędzia online, za pomocą 
którego zgłosisz szkodę o dowolnej porze 
i dołączysz wymagane dokumenty. 

Wejdź na stronę https://zgloszenie.compensa.pl/ 

Zapytaj naszego Agenta 

 

513 073 343  
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http://www.compensa.pl/
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