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Departament Ubezpieczeń Indywidualnych 2022

Ubezpieczenie szkolne

Ubezpieczenie dedykowane jest dla:

✓ dzieci niezależnie czy są zapisane do przedszkola/żłobka (mogą zostać ubezpieczone razem z 
rodzeństwem ubezpieczonym w szkole/przedszkolu/żłobku),

✓ młodzieży, uczniów wszystkich rodzajów szkół,

✓ studentów, 

✓ Personel zatrudniony w placówce oświatowej bez względu na podstawę prawną zatrudnienia,

Ubezpieczeniem można objąć dzieci już od 1 dnia życia! 

2



Departament Ubezpieczeń Indywidualnych 2022

Zakres podstawowy – kalkulator CUSZ
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Śmierć wskutek nw* od 10.000 zł do 100.000 zł 

Śmierć wskutek nw*w środku lokomocji lub wskutek aktów terroru +50% s.u. wskazanej na śmierć wskutek 
nw

(dodatkowa suma ubezpieczenia)

Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nw* przy s.u. 40 000 zł i więcej - Jeżeli stopień (procent) 
trwałego uszczerbku na zdrowiu ustalony na podstawie tabeli uszczerbkowej wynosi do 10% włącznie, 
Compensa wypłaca 400 zł za każdy procent orzeczonego uszczerbku na zdrowiu

od 10.000 zł do 60.000 zł 

Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek aktów terroru
+50% s.u. wskazanej na śmierć wskutek 

nw
(dodatkowa suma ubezpieczenia)

Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa lub kota, ukąszenia przez żmije, użądlenia
limit 200 zł 

zdiagnozowana Borelioza 200 zł

Jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia nw* w przypadku, gdy nie został orzeczony trwały 
uszczerbek na zdrowiu

limit 150 zł

Zwrot kosztów operacji plastycznych wskutek nw* 10 000 zł 

Zwrot kosztów korepetycji niezbędnych w następstwie nw* limit 500 zł

Zwrot kosztów poszukiwania dziecka w przypadku zaginięcia, czyli koszty wynajęcia detektywa, 
umieszczenia informacji w mediach, wydruku ulotek

limit 5 000 zł

Zwrot kosztów pomocy psychologicznej po nw*
limit 500 zł

Zwrot kosztów pomocy psychologicznej udzielonej opiekunowi prawnemu w związku ze śmiercią 
ubezpieczonego dziecka na skutek nw*

limit 200 zł 

* nw – nieszczęśliwy wypadek
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Klauzula nr 1 – zwrot kosztów leczenia 
Do 40% s.u. na trwały uszczerbek,                                

max 10 000 zł 

Klauzula nr 2 – dzienne świadczenie szpitalne (po nw*) 30zł /50 zł /70 zł

Klauzula nr 3 – jednorazowe świadczenie  z tytułu leczenia szpitalnego wskutek nw*
10% sumy ubezpieczenia 

na trwały uszczerbek

Klauzula nr 4 – jednorazowe świadczenie  z tytułu poważnego zachorowania Ubezpieczonego 
5 000 zł 

Klauzula nr 5 – zasiłek dzienny z tytułu krótkotrwałej niezdolności do pracy lub nauki 5 zł / 10 zł / 15 zł

Klauzula nr 6 – zwrot kosztów rehabilitacji 
Do 50% s.u. na trwały uszczerbek,                         

max 10 000 zł 

Klauzula nr 7 – zwrot kosztów wypożyczenia lub nabycia środków specjalnych lub uszkodzenia sprzętu 
medycznego 

Do 40% s.u. na trwały uszczerbek,                           
max 10 000 zł 

Klauzula nr 8 – zwrot kosztów pogrzebu prawnego opiekuna Ubezpieczonego 1 000 zł

Klauzula nr 9 – jednorazowe świadczenie  w przypadku śmierci prawnego opiekuna Ubezpieczonego wskutek 
nw*

Opcje: 3 000 zł, 5 000 zł, 10 000 zł 

Klauzula nr 10 – dzienne świadczenie szpitalne z powodu choroby 35 zł lub 50 zł  - limit 2 000 zł 

Klauzula nr 11 – DZIECKO W SIECI w przypadku chęci skorzystania z pomocy należy dzwonić pod 

numer +48 22 295 82 10
2 zgłoszenia

Klauzula nr 12 – odpowiedzialność cywilna dyrektora oraz personelu placówki oświatowej
Suma gwarancyjna 100 000 zł

( 5 zł  osoba) 

Klauzula nr 13 – odpowiedzialność za mienie powierzone na przechowanie do szatni
Suma ubezpieczenia 3 000 zł ( limit na jedno 

zdarzenie 200 zł)

Klauzula nr 14 – odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym (w tym podczas praktyk i stażu) dla uczniów od 13 Suma gwarancyjna 25 000 zł (15 zł/osoba)

Zakres dodatkowy – kalkulator CUSZ

* nw – nieszczęśliwy wypadek
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Oferta specjalna – zakres 
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Zakres / wariant I II III IV D

Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego 
wypadku

15 000 zł 25 000 zł 35 000 zł 55 000 zł * 100 000 zł *

Dodatkowe świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu 
wskutek aktów terroru

7 500 zł 12 500 zł 17 500 zł 27 500 zł 50 000 zł

Świadczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku 10 000 zł 20 000 zł 40 000 zł 60 000 zł 100 000 zł

Dodatkowe świadczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku 
w środku lokomocji lub wskutek aktów terroru

5 000 zł 10 000 zł 20 000 zł 30 000 zł 50 000 zł

Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa lub kota, ukąszenia 
przez żmiję, użądlenia

200 zł 200 zł 200 zł 200 zł 200 zł

Jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia nieszczęśliwego wypadku, w 
przypadku gdy nie został orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu

150 zł 150 zł 150 zł 150 zł 150 zł

Zwrot kosztów zleconej przez lekarza operacji plastycznej będącej 
następstwem nieszczęśliwego wypadku

10 000 zł 10 000 zł 10 000 zł 10 000 zł 10 000 zł

Zwrot kosztów korepetycji niezbędnych w następstwie nieszczęśliwego 
wypadku

500 zł 500 zł 500 zł 500 zł 500 zł

Zwrot kosztów pomocy psychologicznej po nieszczęśliwym wypadku 500 zł 500 zł 500 zł 500 zł 500 zł 

Zwrot kosztów pomocy psychologicznej udzielonej opiekunowi prawnemu w 
związku ze śmiercią Ubezpieczonego dziecka na skutek nieszczęśliwego wypadku

200 zł 200 zł 200 zł 200 zł 200 zł

* Jeżeli stopień (procent) trwałego uszczerbku na zdrowiu ustalony na podstawie tabeli uszczerbkowej wynosi do 10% włącznie, Compensa wypłaca 400 zł za każdy procent orzeczonego uszczerbku na zdrowiu
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Oferta specjalna – zakres c.d.
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Zakres / Wariant I II III IV D

Zwrot kosztów leczenia 2 000 zł 3 000 zł 4 500 zł 6 000 zł 8 000 zł

Dzienne świadczenie szpitalne po nw*
15 zł / dzień 
(limit 675 zł)

20 zł / dzień 
(limit 900 zł)

25 zł / dzień 
(limit 1 125 zł)

30 zł / dzień 
(limit 1 350 zł)

X

Jednorazowe świadczenie z tytułu leczenia 
szpitalnego wskutek nw*

X X X X 3 000 zł

Jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego 
zachorowania Ubezpieczonego

3 000 zł 4 000 zł 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł

Zwrot kosztów rehabilitacji – konsultacje i zabiegi 
zlecone przez lekarza w ramach leczenia 
powypadkowego

2 000 zł 3000 4 500 zł 6 000 zł 8 000 zł

Zwrot kosztów wypożyczenia lub nabycia środków 
specjalnych albo uszkodzenia sprzętu medycznego 
(limit dotyczący uszkodzeń 500 zł),

3 000 zł 4 000 zł 5 000 zł 6 000 zł 8 000 zł

Jednorazowe świadczenie w przypadku śmierci 
prawnego opiekuna Ubezpieczonego wskutek nw*

x 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł 10 000 zł

Dzienne świadczenie szpitalne z powodu choroby
10 zł / dzień 

(limit 2 000 zł)
20 zł/ dzień (limit 

2 000 zł)
25 zł/ dzień 

(limit 2 000 zł)
25 zł/ dzień 

(limit 2 000 zł)
35 zł/ dzień 

(limit 2 000 zł)

Dziecko w sieci 2 zgłoszenia 2 zgłoszenia 2 zgłoszenia 2 zgłoszenia 2 zgłoszenia

Zwrot kosztów poszukiwania dziecka w przypadku 
zaginięcia

5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł

Składka dla dzieci i młodzieży do lat 20 49 zł 59 zł 69 zł 99 zł
171 zł

Składka dla osób od 21 do 26 lat 57 zł 69 zł 81 zł 114 zł 171 zł

* nw – nieszczęśliwy wypadek
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Oferta specjalna c.d. 
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Klauzula nr 12 – odpowiedzialność cywilna dyrektora oraz personelu placówki oświatowej
Suma gwarancyjna 100 000 zł  

( 5 zł  osoba) 

Klauzula nr 13 – mienie powierzone na przechowanie do szatni
Suma ubezpieczenia 3 000 zł 

(składka 200 zł)

Klauzula nr 14 – odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym (w tym podczas praktyk i stażu) 
dla uczniów od 13 do 26 roku życia

Suma gwarancyjna 25 000 zł 
(15 zł/osoba)
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Nieszczęśliwy wypadek – dwie definicje

DLA UBEZPIECZONEGO (dzieci, młodzież, personel)

NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK – nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w wyniku którego
Ubezpieczony, niezależnie od swej woli, doznał uszczerbku na zdrowiu lub zmarł; za nieszczęśliwy
wypadek uznaje się również:

• zawał serca i udar mózgu,

• usiłowanie popełnienia lub popełnienie samobójstwa,

• utonięcie,

• atak epileptyczny,

• omdlenie

DLA OPIEKUNA PRAWNEGO (W RAMACH KLAUZULI NR 9) – JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE Z
TYTUŁU ŚMIERCI OPIEKUNA PRAWNEGO WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU

NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK – nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w wyniku którego
opiekun prawny Ubezpieczonego, niezależnie od swej woli zmarł.
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Zakres obejmuje nieszczęśliwe wypadki powstałe podczas uprawiania sportu

Ochrona działa podczas uprawiania sportu w ramach SKS, UKS i w pozaszkolnych klubach sportowych 
pod warunkiem, że nie jest to zarobkowe uprawianie sportu 

ZAROBKOWE UPRAWIANIE SPORTU – uprawianie sportu, o ile osoba, która go uprawia, otrzymuje z 
tego tytułu wynagrodzenie, stypendium, dietę, nagrody pieniężne

Odpowiadamy za: kursy samoobronne, karate, judo, capoeira, jujitsu, takewondo, zapasy, kendo, kung-
fu, tai chi, aikido, signum polonicum, rekonstrukcje walk i bitew historycznych.

Sport w ubezpieczeniu szkolnym
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Rozdział IV Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku

✓ Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku
✓ Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku w środku lokomocji lub wskutek aktów terroru

Suma ubezpieczenia oferta z kalkulatora CUSZ:
Minimalna: 10 000 zł 
Maksymalna: 100 000 zł 

Sumy ubezpieczenia – oferta Specjalna:
I – 10 000 zł, II – 20 000 zł , III – 30 000 zł, IV – 60 000 zł, D – 100 000 zł 

Suma ubezpieczenia na ryzyko śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku w środku
lokomocji lub wskutek aktów sabotażu i terroru wynosi dodatkowe 50% sumy
wskazanej na śmierć wskutek nw

Zakres terytorialny:
Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku – cały świat 
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Rozdział II Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW

Trwały uszczerbek na zdrowiu wypłacany jest w oparciu o Tabelę Uszczerbkową  obowiązującą w 
dniu zawarcia umowy.

Suma ubezpieczenia (kalkulator CUSZ):
Minimalna: 10 000 zł 
Maksymalna: 60 000 zł 

Sumy ubezpieczenia – oferta Specjalna:
I – 15 000 zł, II – 25 000 zł , III – 35 000 zł, IV – 55 000 zł, D – 100 000 zł 

Suma ubezpieczenia na ryzyko trwałego uszczerbku wskutek nieszczęśliwego
wypadku wskutek aktów terroru wynosi dodatkowe 50% sumy wskazanej
na trwały uszczerbek wskutek nw

Wypłata świadczenia za trwały uszczerbek, gdy suma ubezpieczenia wynosi od 40 000 zł:

• do 10% orzeczonego uszczerbku (włącznie) – wypłata 400 zł za każdy % orzeczonego uszczerbku zgodnie z 
Tabelą Uszczerbkową obowiązującą w dniu zawarcia umowy

• powyżej 10% orzeczonego uszczerbku – wypłaca się taki % sumy ubezpieczenia, który dla doznanego przez Ubezpieczonego 
stopnia (procentu) trwałego uszczerbku na zdrowiu określony został w Tabeli Uszczerbkowej obowiązującą w dniu zawarcia 
umowy.
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Rozdział XIII Klauzula nr 1 – zwrot kosztów leczenia

KOSZTY LECZENIA – niezbędne wydatki poniesione przez Ubezpieczonego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 

z tytułu:

• udzielenia pomocy lekarskiej lub ambulatoryjnej;

• wizyt i honorariów lekarskich;

• pobytu w szpitalu, badań, zabiegów ambulatoryjnych i operacji (z wyłączeniem operacji plastycznych);

• nabycia niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych (w tym gips lekki) przepisanych przez lekarza;

• transportu z miejsca nieszczęśliwego wypadku  do szpitala/ambulatorium

• zaleconej przez lekarza odbudowy zębów stałych. 

Limit odpowiedzialności określony w polisie/certyfikacie (kalkulator CUSZ): 

Do 40% s.u. na trwały uszczerbek, max 10 000 zł 

Limity odpowiedzialności – oferta Specjalna:
I – 2 000 zł, II – 3 000 zł, III – 4 500 zł, IV – 6 000 zł, D – 8 000 zł

1.000 zł na odbudowę zębów stałych, nie więcej niż 300 zł na jeden ząb

Limity wypłacane są w ramach sumy ubezpieczenia wskazanej na trwały uszczerbek na zdrowiu

Wypłata:

• Koszty leczenia muszą być poniesione w następstwie zajścia nieszczęśliwego wypadku objętego umową 

• Dokumentacja potwierdzająca poniesienie kosztów (ze wskazaniem rodzaju usługi, której dany koszt dotyczy) oraz 
dokumentacji medycznej

12



Departament Ubezpieczeń Indywidualnych 2022

Rozdział XIV Klauzula nr 2 – dzienne świadczenie 
szpitalne

POBYT W SZPITALU – pobyt w szpitalu w związku ze skutkami mającego miejsce w okresie ubezpieczenia nieszczęśliwego wypadku, niezależnie od tego 
czy pobyt w szpitalu nastąpił w okresie ubezpieczenia, czy po jego zakończeniu. Nieszczęśliwy wypadek musi skutkować trwałym uszczerbkiem na 
zdrowiu. 

Limity odpowiedzialności określony w polisie/certyfikacie (kalkulator CUSZ): 

• 30 zł za każdy dzień pobytu Ubezpieczonego w szpitalu, nie więcej niż 1 350 zł na wszystkie nieszczęśliwe wypadki w okresie ubezpieczenia;

• 50 zł za każdy dzień pobytu Ubezpieczonego w szpitalu, nie więcej niż 2 250 zł na  wszystkie nieszczęśliwe wypadki w okresie ubezpieczenia;

• 70 zł za każdy dzień pobytu w szpitalu Ubezpieczonego, nie więcej niż 3 150 zł na  wszystkie nieszczęśliwe wypadki w okresie ubezpieczenia.

Limity odpowiedzialności – oferta Specjalna:

I - 15 zł za każdy dzień pobytu Ubezpieczonego w szpitalu, nie więcej niż 675 zł na wszystkie nieszczęśliwe wypadki w okresie ubezpieczenia;

II - 20 zł za każdy dzień pobytu Ubezpieczonego w szpitalu, nie więcej niż 900 zł na  wszystkie nieszczęśliwe wypadki w okresie ubezpieczenia;

III - 25 zł za każdy dzień pobytu w szpitalu Ubezpieczonego, nie więcej niż 1 125 zł na  wszystkie nieszczęśliwe wypadki w okresie ubezpieczenia;

IV - 30 zł za każdy dzień pobytu w szpitalu Ubezpieczonego, nie więcej niż 1 350 zł na  wszystkie nieszczęśliwe wypadki w okresie ubezpieczenia;

D – brak w zakresie 

Wypłata:

- Za każdy dzień, maksymalnie do wskazanego limitu 

- Pobyt w szpitalu co najmniej 2 dni kalendarzowe nie mniej niż 16 godzin

- Dostarczenie karty leczenia szpitalnego 

Świadczenie wypłacane na podstawie karty informacyjnej leczenia szpitalnego.
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Rozdział XV Klauzula nr 3 – jednorazowe świadczenie z 
tytułu leczenia szpitalnego wskutek nieszczęśliwego 
wypadku

Jednorazowe świadczenie z tytułu leczenia szpitalnego następuje jeżeli przyczyną leczenia szpitalnego był 
zaistniały w okresie ubezpieczenia nieszczęśliwy wypadek powodujący trwały uszczerbek na zdrowiu 
Ubezpieczonego. 

Limit odpowiedzialności określony w polisie/certyfikacie (kalkulator CUSZ): 10% sumy
ubezpieczenia na trwały uszczerbek

Limity odpowiedzialności – oferta Specjalna:
Wariant I – IV - brak, wariant D – 3 000 zł 

Wypłata:

• leczenie Ubezpieczonego w szpitalu trwało nieprzerwanie co najmniej 14 dni kalendarzowych.

• świadczenie wypłacane jest na podstawie karty informacyjnej leczenia szpitalnego

Za szpital nie uznaje się: domu opieki, hospicjum, prewentorium, ośrodka sanatoryjnego,

uzdrowiskowego, ośrodka leczenia uzależnień, ośrodka rehabilitacyjnego lub wypoczynkowego.
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Rozdział XVI Klauzula nr 4 – jednorazowe świadczenie z 
tytułu poważnego zachorowania ubezpieczonego

Za POWAŻNE ZACHOROWANIE uważa się zdiagnozowane u Ubezpieczonego po raz pierwszy w
okresie objętym ochroną ubezpieczeniową w ramach niniejszej Klauzuli (z uwzględnieniem upływu
okresu karencji*- jednego z zachorowań: 
• anemia aplastyczna •choroba tropikalna • cukrzyca typu II • guz mózgu • mocznica • nowotwór złośliwy • 
paraliż • poliomylitis •sepsa • stwardnienie rozsiane • udar mózgu • zawał serca • wrodzona wada
serca • stan po transplantacji

Suma ubezpieczenia określona w polisie/certyfikacie (kalkulator CUSZ): Maksymalnie 5 000 zł 

Suma ubezpieczenia – oferta Specjalna:
I – 3 000 zł , II – 4 000 zł , III – 5 000 zł , IV – 5 000 zł, D – 5 000 zł

Świadczenie wypłacane ponad sumę ubezpieczenia wskazaną na trwały 
uszczerbek na zdrowiu 

Ograniczenia: karencja 60 dni*

Wypłata:
Dokumentacja medyczna stwierdzająca wystąpienie u Ubezpieczonego
w okresie objętym ochroną ubezpieczeniową poważnego zachorowania

* Karencja nie dotyczy umów kontynuowanych 
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Rozdział XVII Klauzula nr 5 – zasiłek dzienny z tytułu 
krótkotrwałej niezdolności do pracy lub nauki

NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY LUB NAUKI –rozumianą jako czasowa niezdolność do wykonywania pracy lub do uczestnictwa 
w jakichkolwiek zajęciach dydaktycznych spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem, który ma miejsce w okresie 
ubezpieczenia i który skutkował powstaniem trwałego uszczerbku na zdrowiu, przy czym pobieranie nauki w domu lub 
zwolnienie tylko z zajęć sportowych lub treningów nie oznacza niezdolności do i pracy lub nauki. Niezdolność do pracy lub 
nauki może mieć miejsce w okresie ubezpieczenia lub po jego zakończeniu.

Limit odpowiedzialności określony w polisie/certyfikacie (kalkulator CUSZ)

• 5 zł za każdy dzień niezdolności do pracy lub nauki, nie więcej niż 900 zł na wszystkie nieszczęśliwe wypadki w 
okresie ubezpieczenia;

• 10 zł każdy dzień niezdolności do pracy lub nauki, nie więcej niż 1 800 zł na wszystkie nieszczęśliwe wypadki w 
okresie ubezpieczenia;

• 15 zł każdy dzień niezdolności do pracy lub nauki, nie więcej niż 2 700 zł na wszystkie nieszczęśliwe wypadki w 
okresie ubezpieczenia

Świadczenie wypłacane jest w ramach sumy ubezpieczenia wskazanej na trwały uszczerbek na zdrowiu 

Oferta Specjalna – klauzula niedostępna

Wypłata:

• Kopia zwolnienia lekarskiego lub zaświadczenia lekarskiego poświadczającego krótkotrwałą niezdolność do pracy 
lub nauki wskutek nieszczęśliwego wypadku;

• Aktualnego zaświadczenia potwierdzającego zatrudnienie lub pobieranie nauki na dzień wystąpienia 
nieszczęśliwego wypadku

• Pełne 30 dni niezdolności do pracy lub nauki 
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Rozdział XVIII Klauzula nr 6 – zwrot kosztów rehabilitacji

KOSZTY REHABILITACJI – obejmuje poniesione przez Ubezpieczonego na terenie Polski w związku z nieszczęśliwym 
wypadkiem który miał miejsce w okresie ubezpieczenia, koszty rehabilitacji tj. koszty zleconych przez lekarza konsultacji 
rehabilitantów oraz zabiegów rehabilitacyjnych zleconych przez lekarza lub rehabilitanta bez względu na to, czy miały 
miejsce w okresie ubezpieczenia czy po jego zakończeniu. Kosztami rehabilitacji nie są koszty ponoszone w związku z 
uczestnictwem w jakichkolwiek zajęciach na basenie, w klubie fitness, na siłowni.

Limit odpowiedzialności określony w polisie/certyfikacie (kalkulator CUSZ) do 50% s.u. na trwały

uszczerbek, max 10 000 zł 

Limity odpowiedzialności – oferta Specjalna:
I – 2 000 zł, II – 3 000 zł, III – 4 500 zł, IV – 6 000 zł, D – 8 000 zł

Limit wypłacany jest w ramach sumy ubezpieczenia wskazanej na trwały uszczerbek na zdrowiu

Wypłata:

➢ Dokumentacja potwierdzająca poniesienie kosztów 

(ze wskazaniem rodzaju usługi, której dany koszt dotyczy)

➢ Dokumentacja medyczna potwierdzającej konieczność zabiegów 

rehabilitacyjnych

➢ Kopia skierowania od lekarza na zabiegi rehabilitacyjne. 
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Rozdział XIX Klauzula nr 7 – zwrot kosztów wypożyczenia 
lub nabycia środków specjalnych lub uszkodzenia sprzętu 
medycznego

ŚRODKI SPECJALNE – zalecone przez lekarza i określone rodzajowo w wykazie stanowiącym Załącznik 2 do OWU środki niezbędne do
wspomagania procesu leczenia prowadzonego w związku z nieszczęśliwym wypadkiem;

USZKODZENIE SPRZĘTU MEDYCZNEGO – koszty przywrócenia do stanu pozwalającego na używanie (lub koszty zakupu nowego)
sprzętu medycznego uszkodzonego na skutek nieszczęśliwego wypadku, do którego doszło w okresie ubezpieczenia. Przez sprzęt
medyczny rozumie się środki specjalne oraz inny sprzęt taki jak okulary korekcyjne, aparat słuchowy, pompa insulinowa czy aparat
ortodontyczny.

Limit odpowiedzialności: określony w polisie/certyfikacie (kalkulator CUSZ)

Do 40% s.u. na trwały uszczerbek, max 10 000 zł 

Limity odpowiedzialności – oferta Specjalna:
I – 3 000 zł, II – 4 000 zł, III – 5 000 zł, IV – 6 000 zł, D – 8 000 zł

Uszkodzenie sprzętu medycznego maksymalnie 500 zł

Limity wypłacane są w ramach sumy ubezpieczenia wskazanej na trwały uszczerbek na zdrowiu

Wypłata:

• Dokumentacja potwierdzająca poniesienie kosztów (ze wskazaniem rodzaju usługi, 

której dany koszt dotyczy)

• Dokumentacja medyczna potwierdzająca konieczność korzystania ze środków 

specjalnych.

• Koszty poniesione na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w następstwie zajścia nieszczęśliwego wypadku objętego umową
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Rozdział XX Klauzula nr 8 – zwrot kosztów pogrzebu w 
przypadku śmierci prawnego opiekuna Ubezpieczonego

KOSZTY POGRZEBU OPIEKUNA PRAWNEGO – rozumiane jako uzasadnione okolicznościami koszty transportu zwłok na 
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej do miejsca pochówku, koszty przygotowania zwłok, zakupu trumny, urny lub kremacji 
zwłok;

OPIEKUN PRAWNY – osoba, której przysługują prawa rodzicielskie do Ubezpieczonego dziecka oraz opiekunowie 
ustanowieni przez sąd dla Ubezpieczonego dziecka.

Suma ubezpieczenia określona w polisie/certyfikacie (kalkulator CUSZ): maksymalnie 1 000 zł

Świadczenie wypłacane ponad sumę ubezpieczenia wskazaną na śmierć wskutek nw

Oferta Specjalna – klauzula niedostępna

Wypłata:

• Śmierć prawnego opiekuna nastąpiła w okresie ubezpieczenia;

• Udokumentowane rachunkami koszty pogrzebu oraz na podstawie 

dostarczenia aktu zgonu prawnego opiekuna Ubezpieczonego;

• jeśli zmarły był opiekunem prawnym więcej niż jednego Ubezpieczonego, to odszkodowanie jest wypłacane 
wszystkim Ubezpieczonym po równo do kwoty nie wyższej niż przysługująca jednemu Ubezpieczonemu.
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Rozdział XXI Klauzula nr 9 – jednorazowe świadczenie w przypadku 
śmierci prawnego opiekuna Ubezpieczonego wskutek 
nieszczęśliwego wypadku 

NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK – nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną,  w wyniku którego

opiekun prawny Ubezpieczonego, niezależnie od swej woli zmarł.

Suma ubezpieczenia określona w polisie/certyfikacie (kalkulator CUSZ): 

Do wyboru: 3 000 zł, 5 000 zł, 10 000 zł 

Suma ubezpieczenia – oferta Specjalna:
I – brak, II – 5 000 zł, III – 5 000 zł, IV – 5 000 zł, D – 10 000 zł

Świadczenie wypłacane ponad sumę ubezpieczenia wskazaną na trwały uszczerbek na zdrowiu

Wypłata:

• Aktu zgonu 

• Dokument potwierdzający przyczynę zgonu prawnego opiekuna Ubezpieczonego wystawiony przez szpital, 
policję lub inną uprawnioną instytucję.
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Rozdział XXII Klauzula nr 10 – dzienne świadczenie 
szpitalne z powodu choroby
CHOROBA – zdiagnozowana przez lekarza w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej niebędącą następstwem wady wrodzonej 
reakcja organizmu na działanie czynnika chorobotwórczego, objawiająca się zaburzeniami w funkcjonowaniu narządów lub 
organów ciała, wywołująca niepożądane objawy u Ubezpieczonego.  

Zakres ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia. Obejmuje także zwrot kosztów zakwaterowania poniesionych przez opiekuna 
prawnego w związku z pobytem Ubezpieczonego w szpitalu z powodu choroby. Suma ubezpieczenia w tym przypadku wynosi 
500 zł na każde i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

Limit odpowiedzialności określony w polisie/certyfikacie (kalkulator CUSZ): 

• 35 zł  lub 50 zł za każdy dzień pobytu Ubezpieczonego w szpitalu, nie więcej niż 2 000 zł w okresie ubezpieczenia.

Limit odpowiedzialności– oferta Specjalna w zależności od wariantu od 10 zł do 35 zł za każdy dzień pobytu Ubezpieczonego w 
szpitalu nie więcej niż 2 000 zł w okresie ubezpieczenia

Wypłata:

• Za każdy dzień, maksymalnie do limitu odpowiedzialności

• Pobyt w szpitalu co najmniej 3 dni kalendarzowe, nie mniej niż 60 godzin

• Dostarczenie karty leczenia szpitalnego 
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Rozdział XXIII  Klauzula nr 11 –DZIECKO W SIECI(1)

Przedmiotem ubezpieczenia są koszty udzielenia Ubezpieczonemu zdalnej pomocy informatycznej:

1. w następujących działaniach mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa na portalach społecznościowych;

a)       ustawienie hasła zgodnie z polityką bezpieczeństwa danego portalu,
b) zabezpieczenie konta za pomocą weryfikacji dwuetapowej,
c) przeanalizowanie lokalizacji logowania do konta przez inne osoby (nieautoryzowany dostęp),
d) ustawienie prywatności (profile publiczne, prywatne),
e) usunięcie niepożądanych aplikacji, gier, witryn i reklam,
f) procesowanie ewentualnych płatności w sieci,
g) skonfigurowanie powiadomień o nierozpoznanych logowaniach do kont,
h) szyfrowanie wiadomości z powiadomieniami,
i) podjęcie próby usunięcia lub zatrzymania dostępu do negatywnych lub bezprawnie udostępnionych              

informacji o Ubezpieczonym na jego urządzeniu

2) w przypadku włamania do konta na portalu społecznościowym - polegającej na udzieleniu następujących informacji: 
a) jak postępować po kradzieży danych,
b) jak zabezpieczyć pozostałe konta oraz dostępy, m.in. do bankowości internetowej,
c) kogo zawiadomić o włamaniu,
d) jakich dokumentów potrzeba, aby odzyskać konto w razie jego utraty,
e) jak unikać podobnych sytuacji w przyszłości
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Konsultacja psychologiczna

✓Zakres ubezpieczenia obejmuje również organizację i pokrycie kosztów udzielenia Ubezpieczonemu 
pomocy psychologicznej i prawnej w związku ze znieważeniem lub zniesławieniem Ubezpieczonego w sieci, 
cyberbullingiem, agresywnym, obraźliwym działaniem w sieci (np. poprzez umieszczanie komentarzy lub 
opinii na temat Ubezpieczonego), rozpowszechnianiem w sieci nieprawdziwych lub niepożądanych 
prywatnych  informacji o Ubezpieczonym, rozpowszechnianiem w sieci zdjęć Ubezpieczonego, stosowania 
wobec Ubezpieczonego deepfake’u tj. stosowania techniki obróbki obrazu umożliwiającej dopasowanie 
twarzy do innego ciała), stosowania wobec Ubezpieczonego szantażu oraz innych działań przemocowych w 
sieci. 

Konsultacje psychologiczne odbywają się  w formie wideo rozmowy, rozmowy telefonicznej,  czatu online albo w 
formie odpowiedzi mailowych
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Rozdział XXIII Klauzula nr 11 –DZIECKO W SIECI (3)

Porada prawna dotycząca: 

1) zgłoszenia interwencji lub reklamacji;

2) zgłoszenia przypadku do organów ścigania;

3) zawezwania do zaprzestania działań;

4) zawezwania do usunięcia wpisu lub komentarza;

5) żądania blokady konta mailowego lub społecznościowego;

6) wezwania do naprawienia szkody.

Porady prawne obejmują w szczególności pomoc przy:

1) sporządzeniu reklamacji, uzupełnieniu formularzy, powiadomień i zgłoszeń wymaganych do 
powiadomienia o zaistnieniu zdarzenia w sieci;

2) opracowaniu dokumentów do organów ścigania o możliwości popełnienia przestępstwa;

3) konkretyzacji roszczeń z tytułu zadośćuczynienia w stosunku do sprawcy zachowania.

Porady prawne są udzielane telefonicznie a wzory pism przesyłane pocztą elektroniczną.
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Rozdział XXVI  Klauzula nr 12– odpowiedzialność cywilna 
dyrektora oraz personelu placówki oświatowej

Przedmiotem ubezpieczenia jest wynikająca z przepisów prawa odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego wobec 
osób trzecich za zdarzenia powstałe w związku ze sprawowaniem przez Ubezpieczonego funkcji:

• dyrektora placówki oświatowej;

• wychowawczych;

• opiekuńczych;

• administracyjnych. 

w odniesieniu do dzieci, młodzieży, osób uczących się objętych działaniem palcówki oświatowej, 

w tym funkcji sprawowanych przez Ubezpieczonego w trakcie zajęć pozalekcyjnych oraz na

koloniach, wycieczkach i obozach (pod warunkiem, że zajęcia i wyjazdy organizowane są przez tą samą 

placówkę, w której ubezpieczeniem objęte są dzieci i personel)

Suma gwarancyjna do wyboru przez Ubezpieczającego: 

s.g. 100 000 zł (franszyza 200 zł) – składka 5 zł / osoba

Terytorium: Europa
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Rozdział XXV Klauzula nr 13 – odpowiedzialność za mienie 
powierzone na przechowanie do szatni
ZDARZENIE – kradzież lub zaginięcie mienia powierzonego placówce oświatowej poprzez pozostawienie go w

szatni.

Suma ubezpieczenia: 
Maksymalnie 2 000 zł z zastrzeżeniem limitu odpowiedzialności na jedno zdarzenie w wysokości 200 zł. 

Zakres:

ubezpieczenia obejmuje szkodę powstałą wskutek kradzieży lub zaginięcia z szatni prowadzonej przez placówkę oświatową i 

zlokalizowanej na jej terenie mienia powierzonego placówce oświatowej na przechowanie przez osoby korzystające z szatni, o ile 

kradzież lub zaginięcie miało miejsce w okresie ubezpieczenia. 

COMPENSA ponosi odpowiedzialność pod warunkiem, że mienie powierzone znajduje się w:

• szatni, a potwierdzeniem oddania mienia jest dokument lub numerek przypisany do danego wieszaka, lub

• pomieszczeniu wydzielonym boksami dla poszczególnych grup (np. klas), lub

• szafkach, w których przechowywane jest mienie (szafki indywidualne). 

Każdy przypadek kradzieży lub zaginięcia mienia powierzonego na przechowanie
Ubezpieczony zobowiązany jest zgłosić pisemnie w placówce oświatowej 
najpóźniej następnego dnia roboczego od zajścia zdarzenia. 

COMPENSA nie ponosi odpowiedzialności za szkody:
• Utratę sprzętu elektronicznego, komputerowego, aparatów fotograficznych, kamer, telefonów, wszelkiego rodzaju nośników 

danych i gier komputerowych,
• Powstałe w następstwie utraty wartości pieniężnych, środków płatniczych, gotówki, biżuterii, dokumentów, kluczy, biletów.
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Rozdział XXVI Klauzula nr 14– odpowiedzialność cywilna 
w życiu prywatnym

Ochrona w życiu prywatnym za szkody rzeczowe lub osobowe wyrządzone osobom trzecim a także podczas 

praktyk, stażu zawodowego, wolontariatu 

KLAUZULA DLA OSÓB OD NASTĘPNEGO PO UKOŃCZENIU 13 ROKU ŻYCIA

Suma gwarancyjna: s.g. 25 000 zł – składka 15 zł / osoba

Terytorium: Europa
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Wyłączenia ogólne – sporty…

Compensa nie obejmuje ochroną nieszczęśliwych wypadków lub zdarzeń:

➢ powstałych w następstwie uprawiania sportów ekstremalnych;

➢ powstałych w następstwie uprawiania sportu w celach zarobkowych;

➢ powstałych w następstwie uprawiania sportów walki oraz sportów obronnych  za 

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

aikido, kursów samoobrony, signum polonicum, rekonstrukcji walk, bitew historycznych;  

28



Departament Ubezpieczeń Indywidualnych 2022

Ubezpieczenie indywidualne sprzedawane 
przez cportal, link spersonalizowany - stronę 

https://nnwszkolne.compensa.pl

Ubezpieczenie grupowe 184, plik CSV, 
hasło do ofert, strona 

https://szkola.compensa.pl

Dwie możliwości sprzedaży ubezpieczenia szkolnego:
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DZIĘKUJEMY!!!
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