
 
 
 
 

COMPENSA - ubezpieczenie NNW SZKOLNE V dla uczniów, przedszkolaków i pracowników  
 

ZESPOŁU KSZTAŁCENIA i WYCHOWANIA w Kolbudach (z Filią Buszkowy i Przedszkolem w Kolbudach) 
 
 
 

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 13/03/2020 z dnia 21 marca 2020 roku  

i zmienionych Aneksem nr 1 zatwierdzonym uchwałą Zarządu nr 21/04/2021 z dnia 24.04.2021 r. (mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od 30 kwietnia 2021 roku).  
 

 

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

  Aby zapisać dziecko do ubezpieczenia, pobrać OWU oraz opłacić składkę postępuj zgodnie z instrukcją : 
  

  1. wejdź na stronę: www.szkola.compensa.pl   wpisz numer oferty dla ZKiW w Kolbudach:  661480 
  2. wybierz wariant ubezpieczenia, podaj dane swoje i ubezpieczanego dziecka  /pozostałych dzieci z rodziny/ 
  3. opłać składkę online  
  4. na podany przez siebie adres e-mail otrzymasz potwierdzenie zawarcia umowy wraz z numerem polisy 

 
 

 

Wszelkich informacji dodatkowych na temat oferty oraz pomocy przy składaniu roszczeń odszkodowawczych  
udziela broker ubezpieczeniowy: PAWEŁ DAMECKI – tel. 795578778, e-mail: pawel@damecki.pl 

 
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 stronie www.compensa.pl. 

Oferta specjalna na rok szkolny 2021/2022                          COMPENSA WARIANT 1 WARIANT 2 WARIANT 3 WARIANT 4 

składka roczna dla dzieci i młodzieży do 20 r.ż.  55 zł 65 zł 80 zł 145 zł 
Okres ubezpieczenia od 01.09.2021 do 31.08.2022                   Numer polisy typ 184 nr 

001065704 
typ 184 nr 
001065705 

typ 184 nr 
001065706 

typ 184 nr 
001065707 

Zakres świadczeń – ryzyk objętych ochroną  wysokość świadczeń 
w zł (łącznie) 

wysokość świadczeń 
w zł (łącznie) 

wysokość świadczeń 
w zł (łącznie) 

wysokość świadczeń 
w zł (łącznie) 

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

25 000              
250 za 1% 

35 000          
350 za 1% 

45 000       
 UWAGA:          

400 za 1% gdy 
uszczerbek <=10%     

450 za 1% gdy  
uszczerbek >10% 

100 000       
 UWAGA:          

400 za 1% gdy 
uszczerbek <=10%     

1000 za 1% gdy  
uszczerbek >10% 

Dodatkowe świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek aktów terroru 12 500  
125 za 1% 

17 500  
175 za 1% 

22 500  
225 za 1% 

50 000  
500 za 1% 

Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa lub kota, ukąszenia przez żmiję, 
użądlenia 200 200 200 200 
Jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia nieszczęśliwego wypadku, w przypadku gdy  
nie został orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu. 150 150 150 150 

Świadczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku 20 000 40 000 60 000 100 000 
Dodatkowe świadczenie na wypadek śmierci  
wskutek nieszczęśliwego wypadku w środku lokomocji lub wskutek aktów terroru 10 000 20 000 30 000 50 000 
Zwrot kosztów zleconej przez lekarza operacji plastycznej będącej następstwem 
nieszczęśliwego wypadku 10 000 10 000 10 000 10 000 

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

Zwrot kosztów pomocy psychologicznej po nieszczęśliwym wypadku 500 500 500 500 
Zwrot kosztów pomocy psychologicznej udzielonej opiekunowi prawnemu w związku ze 
śmiercią Ubezpieczonego dziecka na skutek nieszczęśliwego wypadku. 200 200 200 200 

Zwrot kosztów leczenia, m.in. koszt wizyt lekarskich po wypadku, pobytu w szpitalu, 
badań, zabiegów i operacji, kosztów zakupu leków przepisanych w ramach leczenia 3 000 4 500 6 000 8 000 

Zwrot kosztów rehabilitacji  
- konsultacje i zabiegi zlecone przez lekarza w ramach leczenia powypadkowego 3 000 4 500 6 000 8 000 
Zwrot kosztów wypożyczenia lub nabycia środków specjalnych albo uszkodzenia sprzętu 
medycznego (limit dotyczący uszkodzeń takiego sprzętu jak okulary korekcyjne, aparat słuchowy, pompa 
insulinowa, aparat ortodontyczny wspomagające proces leczenia - 500 zł), m.in. protezy, ortezy, aparaty, gorsety i 
kołnierze ortopedyczne, kule, balkoniki, wózki inwalidzkie 

4 000             
500 naprawa 
uszkodzonych 

okularów 

5 000          
500 naprawa 
uszkodzonych 

okularów 

6 000                
500 naprawa 
uszkodzonych 

okularów 

8 000                
500 naprawa 
uszkodzonych 

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

20 zł/dzień   
limit 900 zł 

25 zł/dzień  
limit 1125 zł 

30 zł/dzień   
limit 1350 

zł 

- 

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

20 zł/dzień  
limit 2000 zł 

25 zł/dzień  
limit 2000 zł 

25 zł/dzień  
limit 2000 zł 

35 zł/dzień  
limit 2000zł 

Jednorazowe świadczenie z tyt. leczenia szpitalnego wskutek nieszczęśliwego wypadku - 
pod warunkiem że leczenie w szpitalu trwało nieprzerwanie co najmniej 14 dni  - - - 3 000 
Jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania Ubezpieczonego:                                            
1.anemia aplastyczna  2.choroba tropikalna 3.guz mózgu 4.mocznica 5.nowotwór złośliwy 6.paraliż 
7.poliomyelitis 8.sepsa 9.stwardnienie rozsiane 10.udar mózgu 11.wrodzona wada serca 12.zawał 
serca 13.transplantacja 

4 000 5 000 5 000 5 000 

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

5 000 5 000 5 000 10 000 

Dziecko w sieci  - w ramach skorzystania z klauzuli należy zadzwonić pod nr tel. +48 22 244 22 20 
lub napisać na adres e-mail: me@imeworldwide.com, podając nr uwidoczniony na potwierdzeniu z  
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 5 000 5 000 5 000 

Pomoc udzielana opiekunom prawnym w przypadku uprowadzenia ubezpieczonego dziecka.  
Pomoc jest udzielana po telefonicznym zgłoszeniu uprowadzenia pod numer tel. +48 22 244 22 20 1 zgłoszenie 1 zgłoszenie 1 zgłoszenie 1 zgłoszenie 

SPORT WYCZYNOWY W ZAKRESIE UBEZPIECZENIA TAK TAK TAK TAK 



 
 
 
 
 
 

COMPENSA - ubezpieczenie NNW SZKOLNE V dla uczniów, przedszkolaków i pracowników  
 

ZESPOŁU KSZTAŁCENIA i WYCHOWANIA w Kolbudach (z Filią Buszkowy i Przedszkolem w Kolbudach) 
 

 
 

 PRZYSTĘPOWANIE DO UBEZPIECZENIA  (ON-LINE)  
 

  Dostęp do oferty na platformie COMPENSY :    www.szkola.compensa.pl 
  po podaniu kodu oferty dla ZKiW w Kolbudach:  661480  
 
 
 

  Aby zapisać dziecko do ubezpieczenia, pobrać OWU oraz opłacić składkę online postępuj zgodnie z instrukcją : 
  

  1. wejdź na stronę:  www.szkola.compensa.pl  wpisz numer oferty dla ZKiW w Kolbudach:  661480 
  2. wybierz wariant ubezpieczenia, podaj dane swoje i ubezpieczanego dziecka  /możesz dodać dane pozostałych dzieci/ 
  3. opłać składkę on-line  
  4. na podany przez siebie adres e-mail otrzymasz potwierdzenie zawarcia umowy wraz z numerem polisy 
 

 
 
 

 UWAGA:  Do ubezpieczenia można zapisać wszystkie dzieci z rodziny - rodzeństwo z innych szkół, żłobków i przedszkoli  
     oraz nie uczęszczające jeszcze do żadnej placówki.  
 
 
 
 
 

 ZGŁASZANIE SZKÓD :   
 
 
 

 

 Zgłoś szkodę za pomocą internetowego formularza zgłoszenia szkody – komfortowego narzędzia online, za pomocą którego  
  zgłosisz szkodę o dowolnej porze i dołączysz wymagane dokumenty. 
 Szkodę można zgłosić również za pomocą: 
 - infolinii Compensa Kontakt – 22 501 61 00 (codziennie w godzinach 8.00–20.00); 
 - drukowanego formularza zgłoszenia szkody – wypełniony formularz należy przesłać na adres pocztowy  
 Centrali Compensy lub e-mail: dokumenty@compensa.pl . 
 Następnie otrzymasz SMS z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia i danymi Twojego likwidatora szkody. 
 Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy przy zgłaszaniu roszczeń skontaktuj się z brokerem – tel. 795 578 778. 
 

 

    INFORMACJE DODATKOWE :   
 
 

 Okres ubezpieczenia trwa od 01.09.2021 do 31.08.2022. 
 Termin opłaty składki - do 30.09.2021. Istnieje możliwość późniejszej opłaty składki (do 31.10.2021), jednak wpłaty dokonane po 

30.09.2021 skutkować będą rozpoczęciem odpowiedzialności COMPENSY od dnia następnego po opłaceniu składki.  
 OCHRONA ubezpieczeniowa trwa w ciągu całego roku szkolnego i wakacji – ochrona 365 dni w roku, przez 24 godz. na dobę, w 

szkole i poza szkołą. 
 SPORT - ochroną objęte są zdarzenia powstałe w wyniku uprawiania sportów (w tym judo, karate, capoeira, jujitsu, takewondo, 

zapasy, kendo, kung–fu, tai chi, aikido, kursów samoobrony organizowanych na terenie placówki oświatowej, signum polonicum, 
rekonstrukcji walk, bitew historycznych), za wyjątkiem sportów ekstremalnych, pozostałych sportów walki i obronnych oraz 
sportów uprawianych w celach zarobkowych. 
 Bardzo szeroka definicja NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU – nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną,  w wyniku którego 

Ubezpieczony, niezależnie od swej woli, doznał uszczerbku na zdrowiu lub zmarł; za nieszczęśliwy wypadek uznaje się również:  
 zawał serca i udar mózgu,  
 usiłowanie popełnienia lub popełnienie samobójstwa, 
 utonięcie, 
 atak epileptyczny,  
 omdlenie 

 Stopień uszczerbku na zdrowiu ustalany jest na podstawie pełnej, bardzo szerokiej TABELI USZCZEBKÓW załączonej do OWU, 
 W pakiecie uwzględniono wyjątkowe świadczenia dodatkowe :  
 gdy orzeczono BRAK USZCZERBKU po NW - jednorazowe świadczenie 150 zł z tytułu wystąpienia nieszczęśliwego wypadku w 

przypadku, gdy nie został orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu  
 dodatkowa suma ubezpieczenia na wypadek śmierci w środku lokomocji lub wskutek aktów terroru (na całym świecie), 
 dodatkowa suma ubezpieczenia na trwały uszczerbek wskutek aktów terroru (na całym świecie), 
 wysokie limity na KOSZTY LECZENIA, REHABILITACJĘ i OPERACJE PLASTYCZNE, 
 koszty naprawy zniszczonych w wyniku NW okularów korekcyjnych do 500 zł, 
 Zwrot kosztów pomocy psychologicznej  po nieszczęśliwym wypadku. 
 Możliwość włączenia do ubezpieczenia pozostałych dzieci z rodziny - rodzeństwa z innych szkół, żłobków i przedszkoli  
 oraz nie uczęszczającego jeszcze do żadnej placówki. 
 Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu NNW SZKLOLNE V znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia. 

 
 
 
 
 
 

Wszelkich informacji dodatkowych na temat oferty oraz pomocy przy składaniu roszczeń odszkodowawczych udziela  
broker ubezpieczeniowy: PAWEŁ DAMECKI – tel. 795578778, e-mail: pawel@damecki.pl 

 
 

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 stronie www.compensa.pl. 


