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INFORMACJA O UBEZPIECZENIU NNW UCZNIÓW 

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 1 W ZIELONEJ GÓRZE 
 
Okres ubezpieczenia: 01.09.2020 – 31.08.2021 
Ubezpieczyciel: Compensa TU S.A. 
Podstawa ubezpieczenia: ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, 
młodzieży, osób uczących się oraz personelu w placówkach oświatowych – ubezpieczenie szkolne 
V 184 zatwierdzone przez Zarząd Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group Uchwałą nr 
13/03/2020 z dnia 21 marca 2020  

Zakres ubezpieczenia i limity świadczeń – do wyboru wg deklaracji rodziców / 
opiekunów: 

Śmierć wskutek NW 15.000 zł 20.000 zł 25.000 zł 

Śmierć wskutek NW w środku lokomocji lub aktów terroru 

7.500 zł 
(dodatkowa 

suma 
ubezpieczenia) 

10.000 zł 
(dodatkowa 

suma 
ubezpieczenia) 

12.500 zł 
(dodatkowa 

suma 
ubezpieczenia) 

Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW – w oparciu o tabelę 
oceny procentowej 

15.000 zł 20.000 zł 25.000 zł 

Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek aktów terroru 

7.500 zł 
(dodatkowa 

suma 
ubezpieczenia) 

10.000 zł 
(dodatkowa 

suma 
ubezpieczenia) 

12.500 zł 
(dodatkowa 

suma 
ubezpieczenia) 

Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa lub kota, 
ukąszenia przez żmiję, użądlenia 

200 zł 200 zł 200 zł 

Jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia NW w przypadku, gdy 
nie został orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu 

150 zł 150 zł 150 zł 

Zwrot kosztów operacji plastycznych wskutek NW 10.000 zł 10.000 zł 10.000 zł 

zwrot kosztów poszukiwania dziecka w przypadku zaginięcia 5.000 zł 5.000 zł 5.000 zł 

zwrot kosztów korepetycji  niezbędnych wskutek NW 500 zł 500 zł 500 zł 

zwrot kosztów pomocy psychologicznej po NW 500 zł 500 zł 500 zł 

Zwrot kosztów pomocy psychologicznej udzielonej opiekunowi 
prawnemu w związku ze śmiercią Ubezpieczonego dziecka wskutek 

NW 
200 zł 200 zł 200 zł 

Klauzula 1 – zwrot kosztów leczenia 6.000 zł 8.000 zł 10.000 zł 

Klauzula nr 1 – limit na odbudowę zębów stałych 
1.000 zł, max. 

300 zł na 
jeden ząb 

1.000 zł, max. 
300 zł na 
jeden ząb 

1.000 zł, max. 
300 zł na 
jeden ząb 

Klauzula 2 – dzienne świadczenie szpitalne 
30 zł / dzień 

Limit 1.350 zł 
30 zł / dzień 

Limit 1.350 zł 
30 zł / dzień 

Limit 1.350 zł 

Klauzula 4 – jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego 
zachorowania ubezpieczonego 

5.000 zł 5.000 zł 5.000 zł 

Klauzula 5 – zasiłek dzienny z tytułu krótkotrwałej niezdolności do 
pracy lub nauki 

15 zł / dzień 
Limit 2.700 zł 

15 zł / dzień 
Limit 2.700 zł 

15 zł / dzień 
Limit 2.700 zł 
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Klauzula 6 – zwrot kosztów rehabilitacji 7.500 zł 10.000 zł 10.000 zł 

Klauzula 7 – zwrot kosztów naprawy, wypożyczenia, nabycia 
środków specjalnych lub uszkodzenia sprzętu medycznego 

6.000 zł, 
Uszkodzenie 

sprzętu:  
500 zł 

8.000 zł, 
Uszkodzenie 

sprzętu:  
500 zł 

10.000 zł, 
Uszkodzenie 

sprzętu: 
500 zł 

Klauzula 8 – zwrot kosztów pogrzebu w przypadku śmierci prawnego 
opiekuna ubezpieczonego 

1.000 zł 1.000 zł 1.000 zł 

Klauzula 9 - jednorazowe świadczenie 
na wypadek śmierci prawnego opiekuna 

ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku 
10.000 zł 10.000 zł 10.000 zł 

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

Pomoc udzielana opiekunowi prawnemu w przypadku uprowadzenia 
lub zaginięcia ubezpieczonego dziecka 

1 zgłoszenie, 
pomoc 6 
godzin 

1 zgłoszenie, 
pomoc 6 
godzin 

1 zgłoszenie, 
pomoc 6 
godzin 

Składka za osobę 38 zł 49 zł 59 zł 

 
Kontakt do brokera: Agata Stojanowska, tel. 609 121-770, mail: a.stojanowska@kbb.zgora.pl 
 
Zgłaszanie szkód: 

1. za pomocą strony www.compensa.pl  
2. osobiście w Oddziale Compensa: Zielona Góra ul. Wiśniowa 19a 

 
Druk zgłoszenia szkody dostępny jest na stronie www.compensa.pl, w szkole lub u brokera. Do druku 
zgłoszenia należy dołączyć wszelką posiadaną dokumentację medyczną. 
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