
 
 

Compensa TU S.A VIG NNW SZKOLNE V – typ 184 
OFERTA SPECJALNA GRUPOWA dla uczniów Placówek Oświatowych 

na rok szkolny 2022/2023 

Szanowni Państwo 
Przekazuję uwagi o ofercie ubezpieczenia NNW uczniów na kolejny rok szkolny.  

 
Zakres terytorialny ubezpieczenia obejmuje cały świat, z zastrzeżeniem postanowień 

określonych dla poszczególnych klauzul 
 

Nowe warunki zawierają następujące zmiany: 
- do wyboru mają Państwo cztery warianty z sumami ubezpieczenia dla uszczerbku na zdrowiu:  
 
Wariant A - SU 15.000/ za 49 zł. – możliwa rejestracja on-line 
Wariant B - SU 25.000/ za 59 zł.– możliwa rejestracja on-line 
Wariant C -  SU 35.000/ za 69 zł. – możliwa rejestracja on-line 
Wariant IV - SU 45.000/ za 99 zł. – możliwa rejestracja on-line 
 
Do głównych zalet rozwiązań pakietu z Compensy należą: 
- sport uprawiany w klubach i sekcjach pozaszkolnych w zakresie odpowiedzialności(+) 
- w definicji nieszczęśliwego wypadku także (+): 
a) zawał serca i udar mózgu, 
b) usiłowanie popełnienia lub popełnienie samobójstwa, 
c) utonięcie, 
d) atak epileptyczny, 
e) omdlenie; 
- dodatkowe świadczenie za uszczerbek (+50%) na skutek ataku terrorystycznego/rozruchów na terenie 
UE (+) 
- pobyt w szpitalu na skutek wypadku płatny od 1-go dnia przy 2-dniowym pobycie a minimum 16h 
pobycie w szpitalu; 
- świadczenie zwrotu kosztów poszukiwania do 5.000 zł. w przypadku zaginięcia dziecka (+); 
- zwrot kosztów pomocy psychologicznej po nieszczęśliwym wypadku (+); 

- zwrot kosztów pomocy psychologicznej udzielonej opiekunowi prawnemu w związku ze śmiercią 
ubezpieczonego dziecka na skutek nieszczęśliwego wypadku (+); 
- wysokie limity na koszty leczenia, rehabilitacji i zakupu środków pomocniczych (+); 
- w każdym wariancie świadczenie za pobyt w szpitalu na skutek choroby (+), płatne od 1-go dnia pod 
warunkiem 5 dniowego pobytu, (-) 
- świadczenie za pogryzienie przez psa, kota, użądlenia 200 pln – wystarczy, że Ubezpieczony skorzystał z 
pomocy leczenia ambulatoryjnego (+); 
- w definicji kosztów leczenia uwzględnione także leki przepisane przez lekarza w związku z wypadkiem (+); 
- w wariantach 2,3,4 świadczenie za śmierć w wypadku rodzica/opiekuna prawnego w wysokości 5.000 zł 
(+);  
- możliwość dodania klauzuli OC w życiu szkolnym dla ucznia 
- limit dla świadczenia zwrotu kosztów korepetycji niezbędnych w następstwie nieszczęśliwego wypadku, 
nie więcej niż 500 zł w okresie ubezpieczenia (+); 
- pomoc psychologiczna związana ze skutkami wypadku do 500 zł. (+); 



- usługa Compensa iMe – pomoc informatyczna (2 zgłoszenia w okresie polisy) w przypadku awarii 
komputera, laptopa., tabletu ubezpieczonego (+); 

- Stalking – pomoc od Ime: przedmiotem ubezpieczenia jest organizacja i pokrycie kosztów 
udzielenia Ubezpieczonemu pomocy w przypadku stalkingu tj. formy przemocy 
emocjonalnej polegającej na uporczywym nękaniu w mediach społecznościowych i przez 
pocztę elektroniczną oraz wiadomości tekstowe (SMS/MMS): 

• pomoc w instalacji programu nagrywającego, pomoc w przygotowaniu pism o zabezpieczenie 
numeru IP i innych danych internetowych w celu ustalenia sprawcy, pomoc w organizacji usług 
prywatnego detektywa, który będzie prowadził obserwację i inne czynności przewidziane prawem 
(bez pokrycia kosztów usług), 

• udzielenie wskazówek dotyczących możliwości złożenia zawiadomienia o możliwości popełnienia 
przestępstwie do prokuratury 

• pomoc psychologiczna dla ofiary stalkingu – 1,5 godziny konsultacji psychologicznej dla 
Ubezpieczonego, 

• udzielenie wskazówek dotyczących możliwości wystąpienia z pozwem o zapłatę za naruszenie dóbr 
osobistych. 

Pomoc informatyczna: 
dostępna jest 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu; 
Przysługuje 2 raz w rocznym okresie ubezpieczenia na jednego ubezpieczonego. 
- pomoc udzielana opiekunom prawnym w przypadku uprowadzenia lub zaginięcia ubezpieczonego 
dziecka 1 zgłoszenie (+); 
- pracownicy Placówki mogą:  
a) ubezpieczyć swoje dzieci spoza szkoły 
b) zapłacić tą samą składkę co uczniowie i być ubezpieczonymi od następstw nieszczęśliwych wypadków (+); 

  

Ubezpieczenie  grupowe zawierane jest w formie imiennej, a przystąpienia do ubezpieczenia następuje 
poprzez:  
1. wybranie określonego przez Rodzica/Opiekuna prawnego dziecka wariantu na stronie 
www.ubezpieczenia-gda.pl , potwierdzenie wyboru na stronie https://szkola.compensa.pl, na której 
podajemy dane płatnika (rodzica lub opiekuna prawnego), dane ubezpieczanego dziecka/ucznia i wykonuje 
się płatność on-line przez internet. 
  
2. inne sposoby przystąpienia – wpłaty w czasie dyżuru w szkole – możliwe o ile warunki 
epidemiologiczne na to pozwolą i za zgodą Dyrekcji Placówki 
 
3. przelew na subkonto agenta z przesłaniem indywidualnego oświadczenia do agenta – dla osób nie 
korzystających z bankowości elektronicznej, po wcześniejszym uzgodnieniu. 
  
Dla zainteresowanych Rodziców możliwość dokupienia dodatkowych sumy ubezpieczenia NNW  
w pakietach indywidualnych. 
Wysokie zniżki na ubezpieczenia mieszkaniowe oraz inne rodzaje polis. 

 

 

Roszczenie można zgłosić na cztery sposoby: 

1. Przez Internet: na stronie towarzystwa www.compensa.pl  - zakładka „Zgłoś szkodę”  
- dalej pod hasłem Ubezpieczenie majątkowe klikamy ”ZGŁOŚ SZKODĘ ON LINE” , następnie 

Zaznaczamy „Czego dotyczy Twoja szkoda” -  „OSOBA” – kolejno „Doprecyzuj rodzaj zgłoszenia” - „NNW” 

i klikamy niżej ikonkę „Przejdź dalej” , wyrażamy Zgodę na przetwarzanie danych „Zgadzam się” 

http://www.ubezpieczenia-gda.pl/
https://szkola.compensa.pl/
http://www.compensa.pl/


Z jakiej polisy chcesz zgłosić szkodę? Klikamy w kafelek „NNW z polisy innej niż komunikacyjna”   

Podaj typ i numer Twojej polisy: 184 , dalej wypełniamy formularz zgodnie ze stanem faktycznym.  

2. Poprzez wysłanie skanu zgłoszenia roszczenia wraz z kopią dokumentów medycznych związanych z 

wypadkiem na adres dokumenty@compensa.pl 

3. Za pośrednictwem POCZTY wysyłając wniosek i dokumenty listem poleconym na adres: 
 

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Vienna Insurance Group 
Aleje Jerozolimskie 162  
02-342 Warszawa 

 
4. Korzystając  z INFOLINII – 801 120 000 lub 22 501 61 00 (czynnej codziennie  

w godzinach od 6:00 – do 22:00). 

Mam nadzieję, że te informacje pozwolą Państwu podjąć decyzje i będzie mi miło kontynuować 
współpracę. 

 
 

Arkadiusz Kamiński 
Pośrednictwo Ubezpieczeniowo-Finansowe 
Ul. Jagiellońska 30C/9, 80-367 Gdańsk 
 
tel. (+48) 694-49-49-53 
e-mail: akaminski@ubezpieczenia-gda.pl 
 
www.ubezpieczenia-gda.pl 
 

 www.stowarzyszenie-pszczolka.info 

Za zgodą ubezpieczyciela rolę Ubezpieczającego zamiast szkoły lub osoby fizycznej pełni 

Stowarzyszenie Edukacyjne „PSZCZÓŁKA” - podmiot zarejestrowany w KRS pod numerem 

0000842063. 
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