
 

                                                                                                                             
POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWE 

MATUSIK SŁAWOMIR 
44-217 Rybnik ul. Mahoniowa 9                            

OFERTA UBEZPIECZENIA NNW UCZNIÓW    
NA ROK SZKOLNY 2018/2019 
 

ŚWIADCZENIA 
WARIANT III 

Sumy/limity 
 

Wypłata w razie śmierci na skutek wypadku komunikacyjnego 45.000,- 

Wypłata w razie śmierci na wskutek aktów sabotażu i terroru 45.000,- 

Wypłata w razie śmierci na wskutek NNW (w tym również zawał serca i udar mózgu) 30.000,- 

Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW w tym wskutek aktów sabotażu i 
terroru – wypłata za 100% 

35.000,- 

Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW w tym wskutek aktów sabotażu i 
terroru - wypłata za 1%  

350,- 

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

525,- 

Pogryzienie przez psa lub kota, użądlenia zgodnie z §3 ust. 2 pkt 5 OWU 200,- 

Zwrot kosztów operacji plastycznej zgodnie z §3 ust. 1 pkt 7 OWU 6.000,- 

Klauzula nr 1- zwrot kosztów leczenia 6.000,- 

Klauzula nr 2 – dzienne świadczenie szpitalne wskutek NW 

Pobyt w szpitalu powyżej 2 dni wypłata od pierwszego dnia 
35,- 

Klauzula nr 4 – jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania 2.000,- 

Klauzula nr 6 – zwrot kosztów rehabilitacji 6.000,- 

Klauzula nr 7 – zwrot kosztów wypożyczenia lub nabycia środków specjalnych lub 

uszkodzenia sprzętu medycznego (limit 500 zł) 
6.000,- 

Klauzula nr 10 – jednorazowe świadczenie na wypadek śmierci prawnego opiekuna 

ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku 
2.000,- 

Klauzula nr 12 – dzienne świadczenie szpitalne z powodu choroby 35,- 

SKŁADKA ROCZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO 20 LAT 55,00 

 
 

Zakres OCHRONY obejmuje nieszczęśliwe wypadki powstałe podczas uprawiania sportu (w tym: 
karate, judo, capoeira, jujitsu, takewondo, zapasy, kendo, kung-fu, tai chi, aikido), kursów samoobrony 
prowadzonych w placówce oświatowej, signum polonicum, rekonstrukcji walk, bitew historycznych- w 
ramach SKS, UKS i w pozaszkolnych klubach sportowych pod warunkiem, że nie jest to zarobkowe 
uprawianie sportu.  
 
Compensa nie obejmuje ochroną nw lub zdarzeń:  
- powstałych w następstwie uprawiania sportów ekstremalnych;( def. par.2 ust.7)  
- powstałych w następstwie uprawiania sportu w celach zarobkowych; - stypendium naukowe nie jest       
zarobkiem 

 
 
 
Do niniejszej oferty mają zastosowanie zapisy Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży, 
osób uczących się i personelu placówek oświatowych – Ubezpieczenie Szkolne III przyjętych Uchwałą Zarzadu Compensa Towarzystwo 
Ubezpieczeń S.A. Vienna Inurance Group nr 12/04/2018 z dnia 13 kwietnia 2018 r. mających zastosowanie do umów zawieranych od dnia 
24 kwietnia 2018 r. 

  
 
 



 
 
Osoba do kontaktu: 
Paulina Kalika 
Tel: 669 09 12 02; 32 422 27 88 
mail: szkola@ubezpieczenia-madrze.pl 
Grzegorz Rydzyński 
Tel. 601 51 62 62 
 
 
 

 
 
 

 
 
Zgodnie z OWU zakres podstawowy obejmuje: 
 

 Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku; 

 Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek aktów sabotażu i terroru; 
 Świadczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku; 
 Świadczenie na wypadek śmierci skutek nieszczęśliwego wypadku w środku lokomocji lub aktów 

sabotażu i terroru; 
 Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa lub kota, użądlenia; 
 Jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia nieszczęśliwego wypadku w przypadku, gdy nie został 

orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu; 
 Zwrot kosztów zleconej przez lekarza i przeprowadzonej na terytorium Rzeczypospolite Polskiej 

operacji plastycznej niezbędnej w celu zmniejszenia oszpeceń i okaleczeń powierzchni ciała 
będących następstwem nieszczęśliwego wypadku; 

 Zwrot kosztów korepetycji niezbędnych w następstwie nieszczęśliwego wypadku; 
 
Umowa zawarta na podstawie niniejszych OWU obejmuje nieszczęśliwe wypadki zaistniałe w okresie 
ubezpieczenia. Zakres ubezpieczenia obejmuje cały świat, z zastrzeżeniem postanowień określonych dla 
poszczególnych Klauzul i ust. 6 OWU o treści j.n.: 
Zakres terytorialny ubezpieczenia w zakresie: śmierci wskutek aktów sabotażu i terroru oraz trwałego 
uszczerbku na zdrowiu wskutek aktów sabotażu i terroru ograniczony jest do nieszczęśliwych wypadków, 
które miały miejsce na terytorium krajów będących członkami Unii Europejskiej. 

 

 


