
 

 

        ul. Matejki 33/S1 wejście od ul. Kopernika 
       w Nowym Sączu tel. 18/442 51 50 

 Oferta ubezpieczenia 
 dla uczniów i pracowników Szkoły Podstawowej w Trzetrzewinie na rok 2022/2023 

 
---

chronimy przez 24 godziny na dobę w kraju i za granicą. 
-zgłoszenie roszczeń biuro Compensa w Nowym Sączu lub internetowo szkody@compensa.pl 
 

                          
45 zł 60 zł 

Suma ubezpieczenia 23 000 zł 28 000 zł 

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku 
23 000 zł 28 000 zł 

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego 
wypadku w środku lokomocji lub aktów terroru. 

44 500 zł 42 000 zł 

Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW 100 % 
/1% 

20 000 zł/ 200 zł 28 000 zł / 280 zł 

Dodatkowe świadczenie z tytułu trwałego 
uszczerbku na zdrowiu wskutek aktów terroru- 
łącznie. 

30 000 zł 42 000 zł 

Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia 
przez psa, kota, ukąszenie przez żmije, użądlenia. 

 
200 zł 200 zł 

Jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia NW 
w przypadku, gdy nie został orzeczony trwały 
uszczerbek na zdrowiu /jedna wizyta lekarska/ 

150 zł 150 zł 

Zwrot kosztów operacji plastycznych wskutek NW 10 000 zł 10 000 zł 

Zwrot kosztów poszukiwania dziecka w przypadku 
zaginięcia 

5 000 zł 5 000 zł 

Zwrot kosztów korepetycji niezbędnych wskutek 
NW 

500 zł 500 zł 

Zwrot kosztów pomocy psychologicznej po NW 500 zł 500 zł 

Zwrot kosztów pomocy psychologicznej udzielonej 
opiekunowi prawnemu w związku ze śmiercią 
ubezpieczonego dziecka wskutek NW 

200 zł 200 zł 

Zakres Dodatkowy 
świadczenia świadczenia 

Klauzula nr 1- zwrot kosztów leczenia 5 500 zł 9 000 zł 

Klauzula nr 2- dzienne świadczenie szpitalne w NW 70 zł 70 zł 

Klauzula nr 8 –zwrot kosztów pogrzebu w 
przypadku śmierci  opiekuna prawnego 
Ubezpieczonego 

1 000 zł 1 000zł 

Klauzula nr 10-dzienne świadczenie Szpitalne z 
powodu choroby 

35 zł 35 zł 

Klauzula nr 4- Jednorazowe świadczenie z tyt. 
poważnego zachorowania  Ubezpieczonego 
/nowotwory złośliwe, guz mózgu, paraliż, udar 
mózgu, zawał serca, wrodzona wada serca, anemia 
aplastyczna, choroba tropikalna, poliomielitis, 
sepsa, stwardnienie rozsiane/. 

4 500 zł 5 000 zł 

Klauzula nr  5- zasiłek dzienny z tyt. krótkotrwałej 
niezdolności do nauki 

15 zł dziennie limit 
2 700 zł 

15 zł dziennie limit 
2700 zł 

Klauzula nr  6-  zwrot kosztów rehabilitacji 5 000 zł 10 000 zł 

Klauzula nr 11- Bezpieczne Dziecko w sieci Dwa zgłoszenia Dwa zgłoszenia 


