
Hasło dostępu  do zawarcia umowy ubezpieczenia  na stronie internetowej :

OFERTA 1 OFERTA 2

25 000 zł 40 000 zł

12 500 zł 16 000 zł

21 000 zł 28 000 zł

10 500 zł 14 000 zł

200 zł 200 zł

150 zł 150 zł

10 000 zł 10 000 zł

8 400 zł 10 000 zł

50 zł/dzień 

limit 2250 zł

70 zł/dzień limit   

3150 zł 

2 100 zł 2 800 zł

5 000 zł 5 000 zł

5 zł/dzień limit 

900

5 zł/dzień limit 

900

10 000 zł 10 000 zł

8 400 zł 10 000 zł

1 000 zł 1 000 zł

10 000 zł 10 000 zł

35 zł/dzień limt 

2000

35 zł/dzień limit 

2000

TAK TAK

65 zł 89 zł

*Ogólne Warunki Ubezpieczenia /OWU/ - NA STRONIE INTERNETOWEJ WWW.SZKOLA.COMPENSA.PL

5 000 zł

Adres strony internetowej do zawarcia umowy ubezpieczenia: www.szkola.compensa.pl

Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa lub kota, ukąszenia przez żmję, 

użądlenia

Zwrot kosztów korepetycji niezbędnych wskutek NW

Zwrot kosztów pomocy psychologicznej po NW

Jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia NW w przypadku,   gdy nie został 

orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu 

Składka NNW za 1 osobę 

Klauzula nr 4 - jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania 

Ubezpieczonego 

Klauzula nr 6 - zwrot kosztów rehabilitacji 

Klauzula nr 7 - zwrot kosztów wypożyczenia lub nabycia środków specjalnych lub 

uszkodzenia sprzętu medycznego 

Klauzula nr 8 - zwrot kosztów pogrzebu w przypadku śmierci prawnego opiekuna 

Ubezpieczonego

Klauzula nr 5 - Zasiłek dzienny z tytułu krótkotrwałej niezdolności do pracy lub nauki

Klauzula nr 9 - Jednorazowe świadczenie na wypadek śmierci prawnego opiekuna 

Ubezpieczonego

Rozszerzenie ochrony o dodatkowy miesiąc dla uczniów ostatnich klas tj.wrzesień 2023

zwrot kosztów poszukiwania dziecka w przypadku zaginięcia 

Najważniejsze elementy oferty - zakres ubezpieczenia obejmuje:

amatorskie uprawianie sportów w tym karate, judo, capoeira, jujitsu, takewondo, zapasy, kendo, kung-fu, tai 

chi, kursy samoobrony

24 godzinną ochronę na terenie całego świata

nieszczęśliwe wypadki gdy nie ma uszczerbku na zdrowiu

Klauzula nr 2 - dzienne świadczenie szpitalne po nieszczęsliwym wypadku 

Klauzula nr 1 - zwrot kosztów leczenia 

Zwrot kosztów operacji plastycznych wskutek NW

Klauzula nr 3 - Jednorazowe świadczenie z tytułu leczenia szpitalnego wskutek NNW

Zakres dodatkowy włączony do oferty 

Zwrot kosztów pomocy psychologicznej udzielonej opiekunowi prawnemu                      w związku 

ze śmiercią Ubezpieczonego dziecka wskutek NW

Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group 
KRS 6691, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 526 02 14 686 

Kapitał zakładowy: 219.851.960,40 - opłacony w całości

Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa, tel. 801 120 000

Limit 200 zł w okresie ubezpieczenia 

Limit 500 zł w okresie ubezpieczenia 

Limit 500 zł w okresie ubezpieczenia 

Tak 2 zgłoszenia 

Klauzula nr 10 - dzienne świadczenie szpitalne w powodu choroby limit 2000 zł 

Klauzula nr 11 -  DZIECKO w SIECI 

Szanowni Państwo 

Poniżej przekazujemy oferty  cenowe ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dzieci, młodzieży osób uczących się 

oraz personelu w placówkach oświatowych - ubezpieczenie szkolne na rok 2022/2023 

OFERTA DLA SZKOŁY : Zespół Szkół OGÓLNOKSZTAŁACĄCYCH i TECHNICZNYCH w Jeleniej Górze

Śmierć wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ wg. OWU* 

750365

Dodatkowe świadczenie na wypadek smierci wskutek nieszczęsliwego wypadku w  

środku lokomocji  lub aktów terroru

Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW

Dodatkowe świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek aktów terroru

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

