
Ubezpieczenie NNW uczniów ZSO nr 12 w Gdańsku (XX LO) na okres od 01-09-2020 do 31-08-2021 
Przygotowano na bazie oferty specjalnej oraz Ogólnych Warunków Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży, osób uczących się oraz personelu  

w placówkach oświatowych Ubezpieczenie Szkolne V (184) zatwierdzonych Uchwałą Zarządu COMPENSA TU SA VIG nr 13/03/2020 z dnia 21.03.2020 roku /dalej jako OWU/. 
Okres ubezpieczenia od 01.09.2020 do 31.08.2021.                                                                           COMPENSA wariant A wariant B wariant D 

składka roczna  60 zł 75 zł 135 zł 
uprawianie sportu w zakresie (poza wyjątkami opisanymi w OWU, np. wyłączone są sporty ekstremalne) w zakresie w zakresie w zakresie 

nazwa świadczenia suma ubezpieczenia / limit odpowiedzialności / łącznie w zł 

Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku  NW               – 100% trwałego uszczerbku / każdy 1 % trwałego uszczerbku  35 000 / 350 
45000 / 450 gdy 

uszczerbek >10% 
400 gdy do 10% 

60000 / 600 gdy 
uszczerbek >10% 
400 gdy do 10% 

Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku  aktów terroru    – 100% trwałego uszczerbku / każdy 1 % trwałego uszczerbku  52 500 / 525 
67500 / 675 gdy 

uszczerbek >10%    
600 gdy do 10% 

90000 / 900 gdy 
uszczerbek >10%    
600 gdy do 10% 

Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku (NW);  dodatkowo zwrot kosztów pomocy psychologicznej do 200 zł 
UWAGA: NW to również zawał serca i udar mózgu, utoniecie, samobójstwo, omdlenie, atak epileptyczny ! 30 000 40 000 100 000 

Śmierć w środku lokomocji lub wskutek aktów terroru  45 000 60 000 150 000 
BRAK USZCZERBKU - Jednorazowe świadczenie z tyt. wystąpienia NW, w przypadku gdy nie został orzeczony trwały uszczerbek   
(świadczenie przyznawane jednorazowo na podstawie dokumentacji medycznej) 150 150 150 
Jednorazowe świadczenie z tyt. pogryzienia przez psa lub kota, ukąszenia przez żmiję, użądlenia (oraz ugryzienia przez kleszcza, 
gdy zdiagnozowano boreliozę) – wymaga leczenia  200 200 200 

Zwrot kosztów zleconej przez lekarza operacji plastycznej będącej następstwem NW 10 000 10 000 10 000 
Zwrot kosztów korepetycji – gdy w wyniku NW niezdolność do nauki w szkole pow. 7 dni 500 500 500 
Zwrot kosztów poszukiwania dziecka w przypadku zaginięcia 5 000 5 000 5 000 
Zwrot kosztów pomocy psychologicznej po NW 500 500 500 
Klauzula 1 – Zwrot kosztów leczenia NNW:  kosztów wizyt lekarskich, operacji, lekarstw, środków opatrunkowych, transportu, 
odbudowy zębów stałych (zlecone przez lekarza) do 6 000 do 8 000 do 8 000 
Klauzula 2 – Dzienne świadczenie szpitalne w wyniku NW – gdy pobyt .min. 2 dni (nie mniej niż 16 godzin) /limit 1350 zł/       
Świadczenie należne, gdy NW spowodował trwały uszczerbek objęty umową ubezpieczenia.   30 / dzień 30 / dzień - 
Klauzula 3 – Jednorazowe świadczenie z tyt. leczenia szpitalnego w wyniku NW – gdy pobyt w szpitalu wynosił min.14 dni  
Świadczenie należne, gdy NW spowodował trwały uszczerbek objęty umową ubezpieczenia. - - 3 000 
Klauzula 4 – Jednorazowe świadczenie z tyt. poważnego zachorowania  (karencja 60 dni – zniesiona dla kontynuujących) 5 000 5 000 5 000 
Klauzula 6 – Zwrot kosztów rehabilitacji  w wyniku NW  (zlecone przez lekarza)        do 6 000 do 8 000 do 8 000 
Klauzula 7 – Zwrot kosztów wypożyczenia i nabycia środków specjalnych lub naprawy sprzętu medycznego (m.in. okularów, aparatów 
ortodontycznych, słuchowych, pomp insulinowych)                                                                                                         

do 6 000 
500 naprawa  

do 8 000 
500 naprawa  - 

Klauzula 9 – Jednorazowe świadczenie na wypadek śmierci opiekuna prawnego w NW                                                              10 000 10 000 10 000 
Klauzula 10 – Dzienne świadczenie szpitalne z powodu choroby – pobyt przez min. 5 dni   /limit wypłaty 2000 zł/       35 / dzień 35 / dzień 35 / dzień 
Klauzula 11 – Bezpieczne dziecko w sieci - ubezpieczenie pomocy informatycznej  2 zgłoszenia 2 zgłoszenia 2 zgłoszenia 
Pomoc udzielana opiekunom prawnym w przypadku uprowadzenia lub zaginięcia dziecka 1 zgłoszenie 1 zgłoszenie 1 zgłoszenie 

Ulotkę należy czytać wraz z ofertą i OWU, które szczegółowo regulują warunki ubezpieczenia, jego zakres i wysokość świadczeń, zasady wypłaty odszkodowań oraz wyłączenia odpowiedzialności. 
 

W celu zawarcia ubezpieczenia : 1. wejdź na stronę: https://szkola.compensa.pl/  2. wpisz HASŁO dedykowane ZSO nr 12 w Gdańsku (XX LO) - hasło : 077747   
3. podaj dane swoje i dziecka /dzieci/ oraz opłać składkę on-line  4. potwierdzenie zawarcia umowy otrzymasz na swój adres e-mail 

 

Do dnia 30.09.2020 za wariant A (60 zł) możesz również wpłacić składkę na konto Rady Rodziców XX LO – nr konta RR :  80 1090 1098 0000 0001 4297 1867. 
W tytule  przelewu prosimy wpisać „za ubezpieczenie Imię i Nazwisko ucznia, klasa oraz wariant składkowy 60 zł” 

 
 
 
 
 
 
 

Dodatkowych informacji o ubezpieczeniu i pomocy przy zgłaszaniu szkód udziela broker ubezpieczeniowy :  PAWEŁ DAMECKI - tel. 795-578-778, e-mal: pawel@damecki.pl . 


