
ŚWIADCZENIA 

z tytułu śmierci ubezpieczonego w wyniku wypadku 10 000 zł 20 000 zł 30 000 zł 100 000 zł

z tytułu śmierci ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego 15 000 zł 30 000 zł 45 000 zł 75 000 zł

dodatkowe świadczenie z tytułu trwalego uszczerbku na zdrwowiu w wyniku aktów terrou 7 500 zł 12 500 zł 17 500 zł 30 000 zł

z tytułu zdiagnozowania poważnego zachorowania-  anemia aplastyczna, choroba tropikalna, 

guz mózgu, mocznica, nowotwor złosliwy, paraliż minimum dwóch kończyn, poliomielitis, 

sepsa, stwardnienie rozsiane, udar mózgu, zawał serca,  w wysokości: 

5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł

z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu w wywniku wypadku za każdy 1% sumy 

ubezpieczenia, w tym m.in.: złamania, zwichnięcia, uszkodzenia ciała, narządów słuchu,  

wzroku, oparzenia, odmrożenia, utrata zębów stałych, wstrząśnienia mózgu

150 zł 250 zł 350 zł 600 zł

świadczenie za następstwo urazów ciała bez uszczerbku na zdrowiu. Warunek - interwencja 

lekarska, połączona z dalszym leczenie wymagającym co najmniej 1 wizyty kontrolnej 
150 zł 150 zł 150 zł 150 zł

koszty operacji plastycznej na terenie RP zleconej przez lekarza, powstałe w wyniku 

nieszcześliwego wypadku,  do wysokości: 
3 000 zł 4 000 zł 6 000 zł 10 000 zł

świadczenie z tytułu pogryzień, pokąsań, ukąszeń -  pod warunkiem skorzystania z pomocy 

leczenia ambulatoryjnego, do wykorzystania 1. raz w okresie ubezpieczenia, w wysokości:
200 zł 200 zł 200 zł 200 zł

koszty leczenia (refundacja) w wyniku nieszczęśliwego wypadku: wizyt lekarskich, zabiegów 

ambulatoryjnych, badań, zakupu środków opatrunkowych i rehabilitacji, poniesione na 

terenie RP do sumy: 

3 000 zł 4 000 zł 6 000 zł 8 000 zł

koszty nabycia lub wypożyczenia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych do 

wysokości:
3 000 zł 4 000 zł 6 000 zł 0 zł

świadczenie za każdy dzień pobytu w szpitalu w wyniku wypadku, wypłacane od 1. dnia po 

warunkiem minimum 3 dni pobytu, za każdy dzień
30 zł 30 zł 30 zł jednorazowe świadczenie 3.000 zł

świadczenie za każdy dzień pobytu w szpitalu w wyniku choroby innej niż przewlekła,  

wypłacane od 1. dnia, pod warunkiem minimum 5 dni pobytu, za każdy dzień 
10 zł 35 zł 35 zł 35 zł

śmierć opiekuna/rodzica w wyniku nieszczęśliwego wypadku 0 zł 10 000 zł 10 000 zł 0 zł

ASSISTANCE

UPRAWIANIE SPORTU

WYSOKOŚĆ SKŁADKI 33 zł 45 zł 55 zł 135 zł

Zawarcie ubezpieczenia jest możliwe na stronie ubezpieczyciela https://szkola.compensa.pl/

1. internetowo przez formularz zgłoszenia szkody na stronie: 

3. drukujac formularz zgłoszenia szkody - dostępny na stronie compensa.pl, który należy wraz z dokumentacja medyczną przesłać na adres e-mail: dokumenty@compensa.pl lub w formie papierowej na adres Compensa 

S.A., AL. Jerozolimskie 162, 02-342 Wraszawa

2. telefonicznie - 801 120 000 lib 22 501 61 00, codziennie w godzinach 6-22

Zgłoszenie szkody po zakończonym leczeniu w wybranej formie: 

wpisać należy hasło:  255630 -  wybrać wariant ubezpieczenia, opłacić składkę i zachować certyfikat, który może być konieczny przy zgłaszaniu szkody. Termin wpłaty do 30 września 2019

https://www.compensa.pl/likwidacja-szkod/

WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ

UBEZPIECZENIE NNW W COMPENSA S.A. NA ROK SZKOLNY  2019/2020

po wypadku pomoc psychologiczna , poszukiwanie dziecka w przypadku zaginięcia, bezpieczeństwo dziecka w sieci

w zakresie ubezpieczenia
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