
Rada Rodziców wybrała ofertę COMPENSA T.U. S.A.  

 

W szkole mogą funkcjonować dwie polisy z różnymi składkami: 50,00 zł lub 42,00 zł 

Wymagana jest lista imienna osób ubezpieczonych do każdej polisy. 

 

Najważniejsze informacje: 

NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK – nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną,  

w wyniku którego Ubezpieczony, niezależnie od swej woli, doznał uszczerbku na 

zdrowiu lub zmarł; za nieszczęśliwy wypadek w rozumieniu OWU uznaje się również:  

• zawał serca i udar mózgu,  

• usiłowanie popełnienia lub popełnienie samobójstwa, 

• utonięcie, 

• atak epileptyczny,  

• omdlenie 

 

Zakres obejmuje nieszczęśliwe wypadki powstałe podczas uprawiania sportu (w tym: karate, judo, 

capoeira, jujitsu, takewondo, zapasy, kendo, kung-fu, tai chi, aikido, kursów samoobrony 

prowadzonych w placówkę oświatową) w ramach SKS, UKS i w pozaszkolnych klubach sportowych 

pod warunkiem, że nie jest to zarobkowe uprawianie sportu. 

WYŁĄCZENIA DOTYCZĄCE SPORTÓW  

 powstałe w następstwie skoków na gumowej linie, skoków ze spadochronem, jumping, 

B.A.S.E jumping, speedriding, spacerów po linie, skysurfing, lotniarstwa kaskaderskiego, 

skoków i lotów narciarskich, wolnych skoków z samolotu, szybownictwa, paralotniarstwa, 

lotniarstwa, baloniarstwa, motolotniarstwa, szybownictwa, pilotowania statków 

powietrznych w tym dronów (nie dotyczy pilotów licencjonowanych, pasażerskich linii 

lotniczych), heliskiing, heliboarding, airbording; 

 powstałe w następstwie uprawiania sportów ekstremalnych; 

 powstałe w następstwie uprawiania sportu w celach zarobkowych; 

 powstałe w następstwie uprawiania sportów walki oraz sportów obronnych  za wyjątkiem 

karate, judo, capoeira, jujitsu, takewondo, zapasy, kendo, kung-fu, tai chi, aikido;   



 

ZAKRES PODSTAWOWY SUMA/LIMIT UBEZPIECZENIA 
Śmierć wskutek NW 15 000 zł 
Śmierć wskutek NW w środku lokomocji lub aktów sabotażu i terroru 7 500 zł 

(dodatkowa suma ubezpieczenia) 

Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW 15 000 zł 

Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek aktów sabotażu i terroru 7 500 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 

150 zł 

Zwrot kosztów operacji plastycznych wskutek NW 6 000 zł 

Zwrot kosztów poszukiwania dziecka po zaginięciu 5 000 zł 

Zwrot kosztów korepetycji niezbędnych wskutek NW 400 zł 

Zwrot kosztów pomocy psychologicznej po NW 400 zł 

ZAKRES DODATKOWY SUMA/LIMIT UBEZPIECZENIA 
Klauzula nr 1 - zwrot kosztów leczenia 6 000 zł 

Klauzula nr 2 - dzienne świadczenie szpitalne 30 zł / dzień, limit 1350 zł 

Klauzula nr 4 - jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania 
Ubezpieczonego 

5 000 zł 

Klauzula nr 6 - zwrot kosztów rehabilitacji 7 500 zł 

Klauzula nr 10 – dzienne świadczenie szpitalne z powodu choroby 35zł/dzień, limit 2000 zł 

Klauzula nr 11 – BEZPIECZNE DZIECKO W SIECI TAK 

SKŁADKA ZA 1 OSOBĘ: 50 zł 
 

ZAKRES PODSTAWOWY SUMA/LIMIT UBEZPIECZENIA 
Śmierć wskutek NW 12 000 zł 
Śmierć wskutek NW w środku lokomocji lub aktów sabotażu i terroru 6 000 zł 

(dodatkowa suma ubezpieczenia) 

Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW 12 000 zł 

Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek aktów sabotażu i terroru 6 000 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 

150 zł 

Zwrot kosztów operacji plastycznych wskutek NW 4 800 zł 

Zwrot kosztów poszukiwania dziecka po zaginięciu 5 000 zł 

Zwrot kosztów korepetycji niezbędnych wskutek NW 400 zł 

Zwrot kosztów pomocy psychologicznej po NW 400 zł 

ZAKRES DODATKOWY SUMA/LIMIT UBEZPIECZENIA 
Klauzula nr 1 - zwrot kosztów leczenia 4 800 zł 

Klauzula nr 2 - dzienne świadczenie szpitalne 30 zł / dzień, limit 1350 zł 

Klauzula nr 4 - jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania 
Ubezpieczonego 

5 000 zł 

Klauzula nr 6 - zwrot kosztów rehabilitacji 6 000 zł 

Klauzula nr 10 – dzienne świadczenie szpitalne z powodu choroby 35zł/dzień, limit 2000 zł 

Klauzula nr 11 – BEZPIECZNE DZIECKO W SIECI TAK 

SKŁADKA ZA 1 OSOBĘ: 
 

42 zł 

 


