
 

 

 
    
 
 
 
  IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi       
  i  Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego 
  ul. Alfreda  Sokołowskiego 75 58-309 Wałbrzych 
 

ZAKRES PODSTAWOWY SUMA / LIMIT UBEZPIECZENIA 
Śmierć w skutek NW  5 000 zł 
Dodatkowe świadczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku w środku 
lokomocji lub aktów terroru 2 500 zł 

Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW 25 000 zł (250zł 1%) 
Dodatkowe świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek aktów terroru 12 500 zł 
Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa lub kota, ukąszenia przez żmiję, 
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 10 000 zł 
Zwrot kosztów poszukiwania dziecka w przypadku zaginięcia 5 000 zł 
Zwrot kosztów korepetycji niezbędnych wskutek NW 400 zł, limit 400 zł w okr. ub. 
Zwrot kosztów pomocy psychologicznej po NW 400 zł, limit 400 zł w okr. ub. 

ZAKRES DODATKOWY SUMA / LIMIT UBEZPIECZENIA 
Klauzula nr 1 - zwrot kosztów leczenia 10 000 zł 
Klauzula nr 2 - dzienne świadczenie szpitalne 30 zł / dzień, limit 1 350 zł 
Klauzula nr 3 - jednorazowe świadczenie z tytułu leczenia szpitalnego wskutek NW                             2 500 zł 
Klauzula nr 10 - dzienne świadczenie szpitalne z powodu choroby 35 zł / dzień, limit 2000 zł 
Klauzula nr 11 - BEZPIECZNE DZIECKO W SIECI 2 zgłoszenia 
SKŁADKA NNW ZA 1 OSOBĘ: 46 zł 

 
Okres ubezpieczenia 2019-09-01 - 2020-08-31.  Polisa	typ	184	nr	001022664 
Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje całodobowo następstwa nieszczęśliwych wypadków jakie mogą się 

wydarzyć podczas: Obejmuje ochronę na terenie całego świata. 
- nauki lub pracy 
- w drodze z domu do szkoły /pracy i ze szkoły/pracy do domu 
- w życiu prywatnym 

 
Likwidacja Szkód Ustalenie wysokości należnego świadczenia odbywa się na podstawie pisemnego zgłoszenia 

wypadku podpisanego przez Ubezpieczonego (opiekuna Prawnego) oraz dokumentacji medycznej 
(systemem bez powoływania komisji lekarskiej). 
Formy zgłoszenia szkody: 

• Internetowego Formularza Zgłoszenia Szkody – komfortowego narzędzia online, 
za pomocą którego zgłosisz szkodę o dowolnej porze 

• Infolinii Compensa Kontakt – 801 120 000 lub 22 501 61 00 
(codziennie w godzinach 6:00 – 22:00) 

• drukowanego formularza zgłoszenia szkody – wypełniony formularz 
(dostępny na stronie www.compensa.pl,lub w sekretariacie szkoły) należy 
przesłać na adres pocztowy Centrali Compensy lub e-mail: 
dokumenty@compensa.pl 

Następnie otrzymasz SMS z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia i danymi Twojego likwidatora 
szkody. 

 
 

Warunki ubezpieczenia 

Ogólne warunki Ubezpieczenia Następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży, osób 
uczących się oraz personelu w placówkach oświatowych – Ubezpieczenie Szkolne IV 184 
zatwierdzone Uchwałą Zarządu Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group 
nr 31/03/2019 z dnia 25 marca 2019 roku i mających zastosowanie do umów zawieranych od dnia 15 
kwietnia 2019 roku. 

               Kontakt do Agenta.                        s.czechowska@consultia.pl  


