
 

   

  

Zakres podstawowy
ZAKRES I SUMY UBEZPIECZENIA

Ubezpieczający Zespół Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego, 19-300 Ełk, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 5
Ubezpieczony Dzieci, młodzież, osoby uczące się oraz personel placówki oświatowej zgodnie z listą osób przystępujących  

do ubezpieczenia.

Suma / Limit ubezpieczenia

Zakres dodatkowy Suma / Limit ubezpieczenia

Okres ubezpieczenia 2018-09-01 do 2019-08-31

Zakres ubezpieczenia

Ubezpieczenie obejmuje całodobowo następstwa nieszczęśliwych wypadków, jakie mogą się wydarzyć podczas: 
 nauki lub pracy, 
 w drodze z domu do szkoły / pracy i ze szkoły / pracy do domu, 
 w życiu prywatnym,
 powstałe na terytorium całego świata

Rodzaj ubezpieczenia Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży, osób uczących się oraz personelu 
w placówkach oświatowych – ubezpieczenie szkolne III 184

Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku 10 000 zł

Klauzula nr 1 – zwrot kosztów leczenia Limit 40% s. u. na trwały uszczerbek      4 000 zł

Klauzula nr 6 – zwrot kosztów rehabilitacji Limit 40% s. u. na trwały uszczerbek     4 000 zł
Klauzula nr 8 – zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osoby 
niepełnosprawnej      5 000 zł

Klauzula nr 12 – dzienne świadczenie szpitalne z powodu choroby 35zł / dzień limit 2 000 zł
Klauzula nr 15 – COMPENSA iMe – Ubezpieczenie iMe kids 
Secure 1 zgłoszenie

Klauzula nr 17 – odpowiedzialność cywilna personelu placówki 
oświatowej Suma gwarancyjna 100 000 zł

Klauzula nr 11 – Dodatkowy miesiąc ubezpieczenia dla ostatnich 
klas szkół ponadgimnazjalnych

Klauzula nr 2 – dzienne świadczenie szpitalne 25 zł / dzień, limit 2 250 zł

Śmierć wskutek NW w środku lokomocji lub aktów sabotażu i terroru                                 5 000 zł (dodatkowa suma ubezpieczenia)

Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW 10 000 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek aktów sabotażu i terroru 5 000 zł (dodatkowa suma ubezpieczenia)
Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia, ukąszenia, użądlenia 200 zł
Jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia NW w przypadku, 
gdy nie został orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu  Limit 1.5% s. u. na trwały uszczerbek      150 zł

Zwrot kosztów operacji plastycznych wskutek NW Limit 40% s. u. na trwały uszczerbek      4 000 zł

Zwrot kosztów korepetycji niezbędnych wskutek NW       400 zł

Likwidacja Szkód (druk do pobrania tu kliknij)

Formy zgłoszenia szkody:
 Pisemne za pośrednictwem poczty na adres:

 Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group
 Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa
 Osobiście w placówce terenowej COMPENSY

 – 19-300 Ełk, ul. Wojska Polskiego 55, tel: 87 621 74 63
 Osobiście u Agenta

 – Agencja Ubezpieczeniowa Andrzej Antonii Chmielewski
        19-300 Ełk, ul. Warszawska 2A, tel. 515 967 294 
  19-300 Ełk, ul. Chopina 11, tel. 087 621 15-45, 606 831 865
 Dzwoniąc na Infolinię: 801 120 000

Warunki ubezpieczenia (plik do pobrania tu kliknij)

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych 
wypadków dzieci, młodzieży, osób uczących się oraz 
personelu w placówkach oświatowych – ubezpieczenie 
szkolne III 184 zatwierdzone przez Zarząd Compensa TU S.A. 
VIG Uchwałą nr 12/04/2018 z dnia 13 kwietnia 2018 r.

Ubezpieczenie NNW Szkolne

Pliki do pobrania: druk zgłoszenia szkody, ogólne warunki ubezpieczenia, 
tabela środków specjalnych, tabela uszczerbku, aneks nr 1 do tabeli uszczerbku 

www.compensa.pl

http://www.compensa.pl/fileadmin/user_upload/likwidacja_szkod_pdf/formularze/Zgloszenie_Szkody_NNW.pdf
http://www.compensa.pl/
http://www.compensa.pl/
https://www.compensa.pl/fileadmin/user_upload/OWU/RODO/OWU_NNW_Szkolne_III_RODO.pdf
http://www.compensa.pl/
http://www.compensa.pl/fileadmin/user_upload/likwidacja_szkod_pdf/formularze/Zgloszenie_Szkody_NNW.pdf
https://www.compensa.pl/fileadmin/user_upload/OWU/RODO/OWU_NNW_Szkolne_III_RODO.pdf
http://www.compensa.pl/fileadmin/user_upload/Zalacznik_nr_1_srodki_specjalne_szkolne_184_wazna_od_18.04.2016.pdf
http://www.compensa.pl/fileadmin/user_upload/OWU/Tabela_procentowego_trwalego_uszczerbku_na_zdrowiu.pdf
http://www.compensa.pl/fileadmin/user_upload/Aneks_1_Tabela_Uszczerbku.pdf
http://www.compensa.pl/

