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Do: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 65 W KRAKOWIE Tel./Faks:  

Od: Compensa TU SA Vienna Insurance Group Tel./Faks:  

Dw:  Stron: 3 

Dw:  Data: 15-09-2017 r. 

Dot.: Oferta ubezpieczenia dla:  Szkoły Podstawowej nr 65 im. C. Janczarskiego w Krakowie 
 

 
Szanowni Państwo, 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group ma przyjemność przedstawić Państwu 
ofertę ubezpieczenia Następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży, osób uczących się oraz personelu w placówkach oświatowych – 
Ubezpieczenie Szkolne II 184. 
 

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW – UBEZPIECZENIE SZKOLNE 
 
 

UBEZPIECZAJĄCY 

Szkoła Podstawowa nr 65 im. C. Janczarskiego w Krakowie  
Ul. Golikówka 52, 30-723 Kraków 
REGON: 000709520 
 

UBEZPIECZENI 

Uczniowie szkoły zgodnie z listą imienną 
 
 

OKRES UBEZPIECZENIA 

12 miesięcy 
 

RODZAJ PLACÓWKI 

Szkoła podstawowa 
 

PRZEDMIOT I 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. 
 
Za nieszczęśliwy wypadek w rozumieniu wymienionych poniżej ogólnych warunków ubezpieczenia  uznaje się również: 
a) zawał serca i udar mózgu, 
b) usiłowanie popełnienia lub popełnienie samobójstwa, 
c) utonięcie, 
d) atak epileptyczny, 
e) omdlenie; 
 
 

FORMA UBEZPIECZENIA 

Imienna 
 

SUMA UBEZPIECZENIA / LIMITY / SKŁADKA 

ZAKRES PODSTAWOWY SUMA/ LIMIT UBEZPIECZENIA 

Śmierć wskutek NW 12 000,00 zł 

Śmierć wskutek NW w środku lokomocji lub aktów sabotażu i terroru 
6 000,00 zł 

(dodatkowa suma ubezpieczenia) 

Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW 12 000,00 zł 

Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek aktów sabotażu i terroru 
6 000,00 zł 

(dodatkowa suma ubezpieczenia) 

Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia, ukąszenia, użądlenia – wypłata na podstawie 
dokumentacji medycznej, świadczenie przysługuje jeden raz w okresie ubezpieczenia 

200,00 zł 
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Jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia NW w przypadku, gdy nie został orzeczony 
trwały uszczerbek na zdrowiu – wypłata na podstawie dokumentacji medycznej, świadczenie 
przysługuje jeden raz w okresie ubezpieczenia 

180,00 zł 

Zwrot kosztów operacji plastycznych wskutek NW - koszty zleconej przez lekarza i 
przeprowadzonej na terytorium RP operacji plastycznej 

4 800,00 zł 

Zwrot kosztów korepetycji niezbędnych wskutek NW jeżeli w następstwie NW Ubezpieczony 
nie mógł pobierać nauki w szkole przez okres co najmniej 7 dni 

400,00 zł 

ZAKRES DODATKOWY SUMA/ LIMIT UBEZPIECZENIA 

Klauzula nr 1 - zwrot kosztów leczenia 4 800,00 zł 

Klauzula nr 2 - dzienne świadczenie szpitalne - pobyt w szpitalu min. 2 dni 35 zł / dzień, limit 3 150 zł 

Klauzula nr 3 - jednorazowe świadczenie z tytułu leczenia szpitalnego wskutek NW 1 200,00 zł 

Klauzula nr 4 - jednorazowe świadczenie z powodu poważnego zachorowania 
Ubezpieczonego 

1 000,00 zł 

Klauzula nr 5 - zasiłek dzienny z tytułu krótkotrwałej niezdolności do pracy lub nauki 15 zł / dzień, max. 2 700 zł 

Klauzula nr 6 - zwrot kosztów rehabilitacji 4 800,00 zł 

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

4 800,00 zł 

Klauzula nr 8 - zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osoby niepełnosprawnej 6 000,00 zł 

Klauzula nr 9 - zwrot kosztów pogrzebu w przypadku śmierci prawnego opiekuna 
Ubezpieczonego 

1 000,00 zł 

Klauzula nr 10 - jednorazowe świadczenie na wypadek śmierci wskutek NW prawnego 
opiekuna 

1 500,00 zł 

Klauzula nr 13 - jednorazowe świadczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego 
spowodowanej nowotworem złośliwym 

1 000,00 zł 

Klauzula nr 14 - jednorazowe świadczenie z tytułu zdiagnozowania u Ubezpieczonego 
wrodzonej wady serca 

1 000,00 zł 

Klauzula nr 15 - COMPENSA iMe - Ubezpieczenie iMe Kids Secure 1 zgłoszenie 

SKŁADKA NNW ZA 1 OSOBĘ 30 zł 

 
 
FRANSZYZA REDUKCYJNA 

Dla szkód osobowych – brak  
Dla klauzul – zgodnie z zapisami 
 

WARUNKI PŁATNOŚCI SKŁADKI 

Składka płatna jednorazowo  
 

WARUNKI UBEZPIECZENIA 

Ogólne warunki Ubezpieczenia Następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży, osób uczących się oraz personelu w placówkach 
oświatowych – Ubezpieczenie Szkolne II 184 zatwierdzone Uchwałą Zarządu Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group nr 
4/04/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 roku i mających zastosowanie do umów zawieranych od dnia 18 kwietnia 2017 roku. 
 

POSTANOWIENIA DODATKOWE  

Ochroną ubezpieczeniową objęte są nieszczęśliwe wypadki lub zdarzenia powstałe w następstwie uprawiania karate, judo, 
capoeira, jujitsu, takewondo, zapasy, kendo, kung-fu, tai chi, aikido, kursów samoobrony organizowanych na terenie placówki 
oświatowej. 
 
Zwrot kosztów leczenia następuje na podstawie oryginałów rachunków/faktur. 
W przypadku zwrotu kosztów odbudowy zębów stałych limit wynosi 1.000 zł na wszystkie nieszczęśliwe wypadki w okresie 
ubezpieczenia, jednakże nie więcej niż 300 zł na jeden ząb. 
 
Uszkodzenie sprzętu medycznego – uszkodzenie środków specjalnych lub innego sprzętu medycznego (takiego jak okulary 
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korekcyjne, aparat słuchowy, pompa insulinowa, aparat ortodontyczny wspomagające proces leczenia) w wyniku nieszczęśliwego 
wypadku – limit 500 zł 
 
Ubezpieczenie iMe Kids Secure 
Przedmiotem ubezpieczenia są koszty udzielenia Ubezpieczonemu pomocy informatycznej, opartej o sieć serwisu informatycznego 
iMe, polegającej na: 
a) weryfikacji odwiedzanych przez dziecko stron internetowych; 
b) ustawieniu kontroli rodzicielskiej na popularnych przeglądarkach internetowych; 
c) blokadzie wybranych przez rodzica lub opiekuna stron internetowych (np. facebook) – dostęp tylko po elektronicznym wyrażeniu 
zgodny przez rodzica; 
d) stworzeniu osobnego konta z ograniczonymi uprawnieniami systemowymi; 
e) skanowaniu antywirusowym i maleware; 
f) weryfikacji nielegalnego oprogramowania i usunięciu go na życzenie rodzica lub opiekuna. 
Usługa jest realizowana na nieuszkodzonym i używanym zgodnie z przeznaczeniem sprzęcie komputerowym, notebook-u, 
tablecie podłączonym pod sprzęt komputerowy.  
 

 
 
 


