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OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NAST ĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, 
MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH O ŚWIATOWYCH – 
UBEZPIECZENIE SZKOLNE II 184 

 

Przedmiot ubezpieczenia  Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży, 
osób uczących się oraz personelu w placówkach oświatowych – Ubezpieczenie 
Szkolne II 184 

Rodzaj placówki  Szkoły Podstawowe 

Ubezpieczaj ący  Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim 
ul. Szkolna 2,  05-850 Ożarów Mazowiecki 

Ubezpi eczony  Dzieci i młodzież ucząca się w Szkole Podstawowej nr 1 w Ożarowie Mazowieckim 
  

Przedmiot ubezpieczenia  Zdrowie i życie Ubezpieczonego 

Zakres ubezpieczenia  Ubezpieczenie obejmuje całodobowo następstwa nieszczęśliwych wypadków, jakie 
mogą się wydarzyć podczas: 
- nauki,  
- w drodze z domu do szkoły i ze szkoły do domu,  
- w życiu prywatnym,  
powstałe na terytorium całego świata (24h na dob ę)  
 

Nieszcz ęśliwy wypadek  Nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w wyniku którego Ubezpieczony, 
niezależnie od swej woli, doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu lub zmarł; za 
nieszczęśliwy wypadek w rozumieniu Ogólnych Warunków Ubezpieczenia uznaje się 
również:  
� zawał serca i udar mózgu,  
� usiłowanie popełnienia lub popełnienie samobójstwa  
� utonięcie  
� atak epileptyczny  
� omdlenie 
 

Okres ubezpieczenia  2017-10-01   -   2018-09-30 

Forma ubezpieczenia  Imienna 

  



 

 

ZAKRES I  SUMY UBEZPIECZENIA 
 

ZAKRES PODSTAWOWY  SUMA / LIMIT UBEZPIECZENIA  

Śmier ć wskutek NW  17 000 zł 

Śmier ć wskutek nw w środku lokomocji lub aktów 
sabota żu i terroru  

8 500 zł 
(dodatkowa suma ubezpieczenia)  

Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW (1% s.u. za 1 % 
uszczerbku)  

30 000 zł 
(300 zł za 1%) 

Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek aktów sabota żu i 
terroru 

15 000 zł 
(dodatkowa suma ubezpieczenia)  

Jednorazowe świadczenie z tytułu p ogryzienia, uk ąszenia, 
użądlenia  200 zł 

Jednorazowe świadczenie z tytułu  wyst ąpienia NW w 
przypadku, gdy nie został orzeczony trwały uszczerb ek na 
zdrowiu  

450 zł 

Zwrot kosztów operacji plastycznych wskutek NW  
12 000 zł 

 Zwrot kosztów korepetycji niezbędnyc h wskutek NW  
400 zł 

ZAKRES DODATKOWY  SUMA / LIMIT UBEZPIECZENIA  

Klauzula nr 1 – zwrot kosztów leczenia  12 000 zł 

 Klauzula nr 2 – dzienne świadczenie szpitalne  15 zł/ dzień, limit 1 .350 zł 

 Klauzula nr 6 – zwrot kosztów rehabilitacji  
 12 000 zł 

 Klauzula nr 7 – zwrot ko sztów naprawy, 
wypo życzenia, nabycia   środków specjalnych lub 
uszkodzenia sprz ętu medycznego  

12 000 zł 
500 zł limit dla uszkodzenia sprz ętu 

medycznego  

 Klauzula nr 8 – zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego 
osoby niepełnosprawnej  

15 000 zł 

 Klauzula nr 10 – jednorazowe świadczenie na 
wypadek śmierci   prawnego opiekuna 
Ubezpieczonego wskutek NW  

1 500 zł 

 Klauzula nr 15 – COMPENSA iMe – Ubezpieczenie iMe Kids 
Secure  

1 zgłoszenie  

Zwrot kosztów korepetycji niezbędnyc h wskutek NW  
400 zł 

 
 

SKŁADKA I PŁATNO ŚCI 

Składka za ubezpieczenie NNW w zakresie podstawowym 
i dodatkowym  Składka roczna  

za 1 osobę 50 zł 

Termin płatno ści składki  do 15 października  2017 

 
  



 

 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 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 nale ży doł ączyć kopi ę legitymacji  
z placówki o światowej. 
 

Likwidacja Szkód  Formy zgłoszenia szkody:  
• Pisemne za po średnictwem poczty na adres :  
 02-342 Warszawa, Al. Jerozolimskie 162  
• Osobi ście w ka żdej 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 

 Ogólne warunki ubezpieczenia nast ępstw 
nieszcz ęśliwych wypadków dzieci, młodzie ży, osób 
uczących si ę oraz personelu w placówkach 
oświatowych – Ubezpieczenie Szkolne II 184  

Warunki ubezpieczenia  zatwierdzonych Uchwał ą Zarządu Compensa 
Towarzystwo Ubezpiecze ń S.A. Vienna Insurance Group 
nr 4/04/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 roku i maj ących 
zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od 
dnia 18 kwietnia 2017 roku.  

 
 
 
WARUNKI WYPŁATY W RAMACH KLAUZUL DODATKOWYCH  

 
 

Klauzula nr 1:  
Wydatki poniesione na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z tytułu:  
� udzielenia pomocy lekarskiej lub ambulatoryjnej  
� wizyt i honorariów lekarskich 
� pobytu w szpitalu, badań, zabiegów ambulatoryjnych i operacji (z wyłączeniem operacji plastycznych), 
� nabycia niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych (w tym gips lekki) przepisanych przez lekarza  
� transportu z miejsca nieszczęśliwego wypadku do szpitala/ambulatorium  
� zaleconej przez lekarza odbudowy zębów stałych ( Limit na zwrot kosztów z tytułu odbudowy zębów 

stałych wynosi 1.000 zł na jedno i wszystkie nieszczęśliwe wypadki w okresie ubezpieczenia, jednak nie 
więcej ni ż 300 zł na jeden z ąb). Zwrot kosztów leczenia następuje na podstawie oryginałów 
rachunków/faktur 

 

Klauzula nr 2:  
� świadczenie przysługuje, jeśli pobyt w szpitalu trwał co najmniej 2 dni (od pierwszego dnia)  
� za każdy dzień pobytu, aż do wyczerpania limitu odpowiedzialności  
� świadczenie wypłacane na podstawie karty informacyjnej leczenia szpitalnego 



 

 

Klauzula nr 6:  
Wydatki poniesione na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z tytułu:  
� zleconych przez lekarza konsultacji rehabilitantów 
� zabiegów rehabilitacyjnych zleconych przez lekarza/rehabilitanta w związku z rehabilitacją mającą na celu 

uzyskanie przez Ubezpieczonego optymalnego poziomu funkcjonowania utraconych w wyniku 
nieszczęśliwego wypadku czynności uszkodzonego narządu lub narządów 

� zwrot następuje na podstawie oryginałów rachunków/faktur, dokumentacji medycznej potwierdzającej 
konieczność zabiegów rehabilitacyjnych oraz kopii skierowania od lekarza na zabiegi rehabilitacyjne 

 
Klauzula nr 7 :  
 
SRODKI SPECJALNE  – zalecone przez lekarza i określone rodzajowo w wykazie stanowiącym Załącznik 1 do 
OWU środki niezbędne w celu wspomagania procesu leczenia prowadzonego w związku z nieszczęśliwym 
wypadkiem objętym ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy; 

 
USZKODZENIE SPRZĘTU MEDYCZNEGO – uszkodzenie środków specjalnych lub  innego  sprzętu 
medycznego (takiego jak okulary korekcyjne, aparat słuchowy, pompa insulinowa, aparat ortodontyczny 
wspomagające proces leczenia) w wyniku nieszczęśliwego wypadku; 
 
� świadczenia przysługuje pod warunkiem, że konieczność korzystania ze środków specjalnych wynika ze 

stanu zdrowia Ubezpieczonego będącego bezpośrednim następstwem nieszczęśliwego wypadku objętego 
umową  

� zwrot kosztów następuje w związku z niezbędnymi z medycznego punktu widzenia udokumentowanymi 
kosztami wypożyczenia,  naprawy lub nabycia środków specjalnych, pod warunkiem, że poniesione zostały 
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 

� zwrot kosztów następuje na podstawie oryginałów rachunków/faktur oraz na podstawie dokumentacji 
medycznej potwierdzającej konieczność korzystania ze środków specjalnych. 

 
 
Klauzula nr 8:   
� zwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego osoby niepełnosprawnej dokonywany jest na podstawie 

orzeczenia lekarskiego, oryginałów rachunków/faktur oraz pod warunkiem, że zostały poniesione na 
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 

� celowość przekwalifikowania zawodowego osoby niepełnosprawnej i orzeczenie musi zostać wydane przez 
lekarza orzecznika odpowiedniego do rodzaju wykonywanej pracy 

 

Klauzula nr 10:  
� świadczenie przysługuje pod warunkiem, że przyczyną śmierci prawnego opiekuna Ubezpieczonego był 

zaistniały w okresie ubezpieczenia nieszczęśliwy wypadek objęty umową 
� świadczenie wypłacane jest na podstawie aktu zgonu oraz dokumentu potwierdzającego przyczynę zgonu 

prawnego opiekuna Ubezpieczonego wystawionego przez szpital, policję lub inną uprawnioną instytucję.  
 
 

Klauzula nr 15:  
 
COMPENSA iMe - UBEZPIECZENIE iMe Kids Secure 
 
Przedmiotem ubezpieczenia s ą koszty udzielenia Ubezpieczonemu pomocy informatyc znej, opartej o sie ć 
serwisu informatycznego iMe polegaj ącej na: 
 
� weryfikacji odwiedzanych przez dziecko stron internetowych; 
� ustawieniu kontroli rodzicielskiej na popularnych przeglądarkach internetowych; 
� blokadzie wybranych przez rodzica lub opiekuna stron internetowych (np. facebook) – dostęp tylko po elektronicznym 

wyrażeniu zgodny przez rodzica; 
� stworzeniu osobnego konta z ograniczonymi uprawnieniami systemowymi; 
� skanowaniu antywirusowym i maleware; 
� weryfikacji nielegalnego oprogramowania i usunięciu go na życzenie rodzica lub opiekuna. 

 
Pomoc informatyczna: 
� dostępna jest 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu; 
� przysługuje 1 raz w rocznym okresie ubezpieczenia na jednego ubezpieczonego.    


