
INFORMACJA OGÓLNA jak zawrzeć ubezpieczenie NNW (NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH 

WYPADKÓW ) w roku szkolnym 2022/2023 w NASZEJ SZKOLE. 

Szanowni Rodzice , Pełnoletni Uczniowie ! 

Przedstawiamy PROPOZYCJĘ  MOŻLIWOŚCI UBEZPIECZENIA SIĘ  w zakresie następstw nieszczęśliwych 

wypadków. Każdy Rodzic lub pełnoletni Uczeń może indywidualnie zawrzeć to ubezpieczenie za 

pośrednictwem strony internetowej: www.szkola.compensa.pl . Hasło dostępu DLA ZSOiT do zawarcia 

umowy ubezpieczenia NNW na  w/w  stronie internetowej to : 750365. Ubezpieczenie można zawrzeć do 

31.10.2021. 

W tym celu i dla ułatwienia publikujemy w oddzielnym dokumencie INSTRUKCJĘ ZAWARCIA UMOWY NNW 

przez INTERNET, z którą należy zapoznać się. INSTRUKCJA TA informuje : 

 JAK SIĘ ZALOGOWAĆ/ PODANY JEST ADRES internetowy WWW oraz HASŁO DO ZALOGOWANIA/, 

 JAK WYBRAC KONKRETNY ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ z przedstawionych wariantów 

cenowych, jaki jest zakres ochrony i sumy ubezpieczenia przy poszczególnych wariantach . 

Publikowana jest także przez Towarzystwo : Karta produktu , Ogólne Warunki 

Ubezpieczenia/OWU/, klauzule informacyjne RODO , z którymi należy się zapoznać. 

 JAK ZAPŁACIĆ SKŁADKĘ , 

 JAK OTRZYMAĆ KONKRETNY DOKUMENT UBEZPIECZENIA / certyfikat/ potwierdzający objęcie 

DZIECKA ochroną ubezpieczeniową. 

Przystąpienie do ubezpieczenia jest dobrowolne . Zachęcamy jednak jako Szkoła do zawierania tego typu 

ubezpieczeń dla uczniów , gdyż w trakcie roku szkolnego mogą mieć miejsce różne zdarzenia zarówno w 

szkole jak i w życiu prywatnym ucznia. 

Co to jest ubezpieczenie NNW? Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków stanowi ochronę na 

wypadek zajścia nieszczęśliwego wypadku z udziałem ubezpieczonego dziecka. W ramach polisy NNW 

dziecko lub rodzic będą finansowo chronieni w razie: 

 urazów doznanych w związku z nieszczęśliwym wypadkiem lub uprawianiem aktywności sportowej, 

np. złamanie kończyn, urazy głowy i inne np. pogryzienie przez psa, kota, ukąszenia, użądlenia . 

 śmierci dziecka w wyniku nieszczęśliwego wypadku czy wypadku komunikacyjnego, 

 oparzenia, odmrożenia, urazy narządów wewnętrznych, 

 pobytu w szpitalu wskutek NNW oraz poważnego zachorowania jak np. udar mózgu, zawał serca. 

 pokrycia kosztów: operacji plastycznych , leczenia i rehabilitacji , naprawy zębów -na skutek NNW 

 inne dodatkowe elementy ochrony np. pomocy psychologicznej po NNW; zwrot kosztów 

korepetycji po NNW; dziecko w sieci / internetowej/-pomoc dla Rodzica. 

 urazu -jednorazowe świadczenie po NNW , jeśli nie został orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu. 

Ubezpieczenie zawierane jest na okres roczny. Dokładny zakres ochrony i wysokość świadczenia w razie zdarzenia 

można przeanalizować wybierając jeden z kilku zaproponowanych wariantów, gdyż wysokość składki zależy od 

wybranej sumy ubezpieczenia i zakresu ochrony. Proszę zwracać uwagę na wyłączenia z ochrony ubezpieczeniowej, 

gdyż nie każde zdarzenie jest ubezpieczone! 

Zgłaszanie szkód realizowane jest przez stronę internetową Compensy , A TAKŻE BEZPOŚREDNIO i osobiście w 

PRZEDSTAWICIELSTWIE COMPENSY w Jeleniej Górze przy ul. Plac Kardynała Stefana Wyszyńskiego 56/3,  tel. 519 065 901 lub +48 

75 753 40 31, co jest poważnym wyróżnikiem na tle innych ubezpieczycieli, którzy szkody likwidują głównie przez Internet. 

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z PROPOZYCJI ! 

W załączeniu ; 
- INSTRUKCJA ZAWARCIA UMOWY NNW przez INTERNET wraz z kodem dostępu do ubezpieczenia. 
- Ulotka TU COMPENSA S.A. 
- karta produktu NNW szkolnego; 
- Bezpieczne dziecko w sieci –krótki opis klauzuli zawartej w ubezpieczeniu; 

http://www.szkola.compensa.pl/

