
NNW Ubezpieczenie dla Dzieci rok szkolny 2020/2021 

 

Drodzy rodzice zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi 

ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dla Twojego dziecka, 

oraz zapraszamy do jego zakupu. 

 

Przygotowaliśmy 2 warianty ubezpieczenia.  

1 wariant - 65 zł. 

2 wariant - 73 zł. 

 

Aby poznać różnicę wyżej wymienionych wariantów prosimy się zapoznać z 

treścią zamieszczoną poniżej i opisem zakresu ubezpieczenia. 

Potwierdzeniem zawarcia umowy ubezpieczenia będzie wpłata 65 lub 73 zł., 

oraz podpisanie oświadczenia zgody na zawarcie umowy i RODO. 

Przed zawarciem umowy należy zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Umowy 

zamieszczonej w załączniku. 

W związku z zaistniałą sytuacją spowodowaną COVID-19, ubezpieczenie 

zostało wzbogacone w obu wariantach klauzulą pobytu w szpitalu z powodu 

choroby, aby w przypadku zaistnienia takiej sytuacji dzieci miały wypłacone 

świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu (klauzula nr 10) 

Istotne informacje: 

Ubezpieczenie NNW jest właśnie ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków. To oznacza, że 

należne jest odszkodowanie wyłącznie za uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem, a 

nie np. chorobą (nie dotyczy klauzuli nr 4  dostępnej w wariancie nr 2 i klauzuli nr 10 dostępnej w obu 

wariantach) 

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. 

Przykład ( jeśli dziecko upadnie i uszkodzi np. zęba  jest odpowiedzialność z tytułu NNW,  jeśli dziecko ma 

powikłania po leczeniu zęba nawet poważne i nagłe - nie jest to z definicji nieszczęśliwym wypadkiem i nie podlega 

ubezpieczeniu NNW). 



Ważne: Podstawą do wypłaty świadczenia wskutek NNW jest zawsze dokumentacja medyczna, lub 

wystawiona faktura np. za leczenie prywatne, rehabilitację, lub zakupy nierefundowane przez NFZ potrzebne 

do leczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Faktury powinny być wystawione na dziecko. 

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

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

rekonstrukcji walk, bitew historycznych) w ramach SKS, UKS i w pozaszkolnych klubach sportowych pod 

warunkiem, że nie jest to zarobkowe uprawianie sportu. 

 Wyłączona od odpowiedzialności jest jazda na rowerze, motocyklach i quadach - po trasach specjalnych (przeszkody 

w rodzaju wysokich ścianek, murków, poręczy, schodów, usypanych z ziemi górek, „hopków”, „dirtów”, ramp, 

skoczni, zjazdów, dołów, muld, słupków lub tyczek) oraz po torach wyścigowych, halach bądź terenie naturalnie 

obfitującym w liczne przeszkody. W takim przypadku wyrażając zgodę dla dziecka na taką jazdę – bierzecie Państwo 

odpowiedzialność na siebie. 

 

 

CO JEST W ZAKRESIE UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NNW? 

(dotyczy WARIANTU 1  i WARIANTU 2 ) 

1. Trwały Uszczerbek na Zdrowiu SU 17 000 zł (wszystkie następstwa nieszczęśliwych wypadków oraz ich 

procentowe określenie wysokości odszkodowania są wymienione w tabeli Uszczerbków, które stanowią 

załącznik do umowy ubezpieczenia). Określona Suma Ubezpieczona w polisie tj. 17 000 oznacza, że 

każdy 1% uszczerbku to 170 zł). Dziecko objęte jest ochroną na całym Świecie.  

2. Dodatkowe świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego aktami terroru.  

(8 500 zł). Świadczenie to powiększa o dodatkowe 85 zł do każdego procentowego uszczerbku 

spowodowanego aktami terroru. Czyli za każdy 1% wypłacone jest łącznie 255 zł. 

Akty terroru są to akty przemocy z użyciem siły fizycznej lub psychicznej w stosunku do ubezpieczonego, 

którego wynikiem będzie trwały uszczerbek na zdrowiu). AKTY TERRORU – użycie siły lub przemocy 

psychicznej przeciwko osobom lub własności z naruszeniem przepisów prawa, mające na celu 

zastraszenie lub wymuszenie na określonej grupie ludności, przedsiębiorstwie lub państwie 

ustępstw w drodze do realizacji celów politycznych, ekonomicznych, religijnych lub 

ideologicznych; 
3. Śmierć wskutek NNW SU 21 000 – otrzymuje opiekun prawny w przypadku Śmierci ubezpieczonego 

dziecka w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku . Suma ta wynosi 21 000 zł. 

4. Dodatkowe Świadczenie z Tytułu Śmierci w wyniku NNW w środku lokomocji lub aktu terroru.  Suma 

ta wynosi 10 000.  

Oznacza to, że jeśli dziecko zginie w wypadku komunikacyjnym (czyli w zdarzeniu bierze udział środek 

lokomocji tj. np. samochód, samolot, pociąg itp. to suma 10 000 zwiększy podstawową Sumę 

Ubezpieczenia o tą sumę czyli łącznie będzie wynosić 31 000 zł). Dotyczy to również aktów terroru 

(definicja powyżej w pkt.2)  

5. Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa lub kota, ukąszenie przez żmiję, użądlenia. 

(200 zł). Wypłacane jest w przypadku przedstawienia dokumentacji np. z pogotowia lub od lekarza. W 

przypadku ugryzienia przez kleszcza o ile w następstwie tego nieszczęśliwego wypadku u 

Ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia zdiagnozowano boreliozę. 

6. Jednorazowe świadczenie  z tytułu wystąpienia NW w przypadku gdy nie został orzeczony trwały 

uszczerbek na zdrowiu (150 zł) Jeśli następstwo nieszczęśliwego wypadku nie spowoduje trwałego 

uszczerbku określonego w tabeli uszczerbków wówczas dziecko ma wypłacone 1 raz w okresie trwania 

polisy świadczenie, które zrekompensuje mu w niewielkim stopniu ból którego doznał. Dlatego jeśli 

jesteśmy np. na pogotowiu i mamy potwierdzenie interwencji lekarskiej pomimo, że nie nastąpił trwały 

uszczerbek na zdrowiu, należy również takie zdarzenie zgłosić. 



7. Zwrot kosztów operacji plastycznych wskutek NNW (10 000 zł). Mogą to być tylko operacje, które 

zaistniały wskutek Nieszczęśliwego Wypadku w danym okresie ubezpieczeniowym. Np. operacja 

plastyczna po oparzeniu, rekonstrukcja nosa itp. 

8. Zwrot kosztów korepetycji niezbędnych wskutek Nieszczęśliwego Wypadku (500 zł). Oznacza to, że do 

takiej kwoty ubezpieczyciel pokryje koszty korepetycji, które odbyły się w trakcie trwania roku 

szkolnego, jeżeli w następstwie nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczony nie mógł pobierać 

nauki w szkole przez okres co najmniej 7 dni, do kwoty 500 zł., niezależnie od ilości 

nieszczęśliwych wypadków. Zwrot tych kosztów odbywa się na podstawie faktury wystawionej 

na dziecko. 

9. Zwrot kosztów pomocy psychologicznej po Nieszczęśliwym Wypadku (500 zł). Jeśli dziecko 

potrzebuje takiej pomocy Compensa poniesione przez Ubezpieczonego koszty pomocy 

psychologicznej, do kwoty 500 zł (na podstawie faktury wystawionej na dziecko). 
10. Zwrot kosztów pomocy psychologicznej udzielonej opiekunowi prawnemu w związku ze śmiercią 

ubezpieczonego dziecka wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. (200 zł). 

 

Dodatkowo polisa obejmuje (dotyczy wariantu nr 1 i nr 2) 

1. Klauzulę nr 1. – Zwrot kosztów leczenia do kwoty (6 800 zł.) 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.  

2. Klauzlę nr 6 – Zwrot kosztów rehabilitacji do kwoty 8500 zł. Związane z nieszczęśliwym 

wypadkiem objętym ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy, wydatki poniesione przez 

Ubezpieczonego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z tytułu: zleconych przez lekarza 

konsultacji rehabilitantów; zabiegów rehabilitacyjnych zleconych przez lekarza / rehabilitanta,  

w związku z rehabilitacją mającą na celu uzyskanie przez Ubezpieczonego optymalnego 

poziomu funkcjonowania utraconych w wyniku nieszczęśliwego wypadku czynności 

uszkodzonego narządu lub narządów. Chodzi o to aby nie czekać w długich kolejkach do  

rehabilitacji tylko skorzystać z zabiegów prywatnych. Aby otrzymać świadczenie należy 

dostarczyć dodatkowo fakturę wystawioną na dziecko, dokumentację medyczna 

potwierdzającej konieczność zabiegów rehabilitacyjnych. Kopię skierowania od lekarza na 

zabiegi rehabilitacyjne. 

3. Klauzula nr 10 – dzienne świadczenie szpitalne z powodu choroby 35 zł/dzień pobytu limit 

wypłaty to 2000 zł. Wypłata dziennego świadczenia szpitalnego z powodu choroby następuje, 

jeżeli pobyt w szpitalu związany jest z chorobą zdiagnozowaną przez lekarza w okresie 

ubezpieczenia pod warunkiem, że pobyt Ubezpieczonego w szpitalu trwał nieprzerwalnie co 

najmniej 5 dni. (wypłata następuje za każdy dzień począwszy od 1 dnia, ale pobyt musi trwać 

min. 5 dni). Należy dostarczyć kartę leczenia szpitalnego. 

4. Klauzula nr 11 – dziecko w sieci. Przedmiotem ubezpieczenia są koszty udzielenia 

Ubezpieczonemu pomocy informatycznej, opartej o sieć serwisu informatycznego ,,IMe’’ tel. 

48222442220 polegającej na: weryfikacji odwiedzanych przez dziecko stron internetowych; 

ustawieniu kontroli rodzicielskiej na popularnych przeglądarkach internetowych; blokadzie 

wybranych przez rodzica lub opiekuna stron internetowych (np. facebook) – dostęp tylko po 

elektronicznym wyrażeniu zgodny przez rodzica; stworzeniu osobnego konta z ograniczonymi 



uprawnieniami systemowymi; skanowaniu antywirusowym i maleware; weryfikacji 

nielegalnego oprogramowania i usunięciu go na życzenie rodzica lub opiekuna; zdalnej pomocy 

w odzyskaniu utraconego konta na portalach społecznościowych; zdalnej pomocy w 

odzyskaniu skrzynki mailowej; zdalnej pomocy w otwarciu podejrzanego załącznika; Udzieleniu 

informacji o możliwości zablokowaniu telefonu oraz karty SIM. Pomoc informatyczna: 

dostępna jest 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu; 

Przysługuje 2 raz w rocznym okresie ubezpieczenia na jednego ubezpieczonego. 

5. Zwrot kosztów poszukiwania dziecka z przypadku zaginięcia do 5000 zł. W przypadku 

zaginięcia dziecka Compensa pokrywa koszty wynajęcia detektywa, umieszczenia informacji w 

mediach, wydruku ulotek, do kwoty 5000 zł. 

6. Pomoc udzielana opiekunom prawnym w przypadku uprowadzenia lub zaginięcia dziecka. 

To pomoc przy: 1) przy powiadomieniu oraz przy współpracy z jednostką poszukiwawczą 

Komendy Głównej Policji – w celu zainicjowania zarządzenia CHILD ALERT, 2) w zakresie 

kształtowania pożądanych relacji między opiekunami prawnymi a Policją oraz prawidłowego 

zarządzania sytuacją kryzysową, 3) udzielanie opiekunom prawnym informacji na temat 

pożądanego sposobu ich działania przy uwzględnieniu różnych wariantów zachowania 

sprawców uprowadzenia dziecka, 4) udzielanie opiekunom prawnym informacji o możliwym 

rozwoju sytuacji związanej z uprowadzeniem lub zaginięciem dziecka, 5) doradztwo prawne i 

taktyczne w sprawie zaginięcia lub uprowadzenia dziecka. 

Czym się różni wariant nr 2  ??? 

Wariant nr 2  (73 zł) obejmuje cały zakres ubezpieczenia 

warianu nr 1 opisanego powyżej oraz dodatkowo 

klauzule: 

 

1. Klauzula nr 2. Dzienne świadczenie szpitalne (50 zł/dzień). Wypłata dziennego świadczenia 

szpitalnego następuje, jeżeli pobyt w szpitalu jest następstwem wystąpienia w okresie 

ubezpieczenia nieszczęśliwego wypadku powodującego trwały uszczerbek na zdrowiu 

Ubezpieczonego, niezależnie od tego czy pobyt w szpitalu nastąpił w okresie ubezpieczenia, czy po 

jego zakończeniu. Maksymalna kwota wypłacona z tytułu tej klauzuli to 2250 zł. 

2. Klauzula nr 4. Jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania ubezpieczonego 

dziecka 5000 zł. W rozumieniu niniejszej Klauzuli, 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 60 dni) jedno z poniższych 

zachorowań: 1) ANEMIA APLASTYCZNA 2) CHOROBA TROPIKALNA, 3) GUZ MÓZGU, 4) MOCZNICA; 

5) NOWOTWÓR ZłOŚLIWY; 6) PARALIŻ, 7) POLIOMIELITIS; 8) SEPSA; 9) STWARDNIENIE; 10) UDAR; 

11) WRODZONA WADA; 12) ZAWAŁ SERCA. Za POWAŻNE ZACHOROWANIE uznaje się także stan 

po TRANSPLANTACJI tj. po przeszczepie do organizmu Ubezpieczonego serca, płuc, wątroby lub jej 

części, jak również szpiku kostnego, o ile transplantacja miała miejsce w okresie objętym ochroną 

ubezpieczeniową. (Szczegółowy opis chorób znajduje się w załączonych Ogólnych Warunkach Umowy). 

3. Klauzula nr 8 – Zwrot kosztów pogrzebu w przypadku śmierci opiekuna prawnego (1000 zł). (Świadczenie 

wypłacane Na podstawie aktu zgonu) 

 



 

Zgłaszanie szkód: 
1. Drogą elektroniczną poprzez stronę www.compensa.pl (za pomocą formularza zgłoszenie szkody i 

roszczenia-ubezpieczenia majątkowe - zgłoś szkodę online-osoba) 

2. Poprzez formularz Skontaktuj się z nami dostępny na stronie www.compensa.pl  

3. Bezpośrednio z agentem obsługującym ubezpieczenie – Agata Sławniak tel. 502 652 569 

Dane które są potrzebne do zgłoszenia szkody: 

Nr polisy ubezpieczeniowej na rok szkolny 2020/2021 

1. Dla wariantu 1 (65 zł) polisa typ 184 nr 001013171 

2. Dla wariantu 2 (73) polisa typ 184 nr 001013170 

Ubezpieczającym  jest: Szkoła Podstawowa w Rudnej Wielkiej, Regon: 001139668, adres: Rudna Wielka 60, 36-

054 Mrowla 

Do zgłoszenia drogą elektroniczną potrzebne są: skany dokumentów potrzebnych do uzyskania odszkodowania, 

nr konta na które mają być przekazane środki za odszkodowanie. Ewentualne faktury za koszty leczenia, 

rehabilitacji itp. 

 

 

 

http://www.compensa.pl/
http://www.compensa.pl/

