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SZANOWNI PAŃSTWO! 

Niniejszym mamy przyjemność przedstawić Państwu ofertę 

ubezpieczenia dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie następstw 

nieszczęśliwych wypadków, na rok szkolny 2019/2020. 

Przedstawiona poniżej oferta zostały wyłoniona w drodze konkursu 

ofert. Na potrzeby konkursu wysłaliśmy zapytania ofertowe do 

dwunastu Ubezpieczycieli.  

Pełna analiza ofert otrzymanych w ramach konkursu 

 wraz z rekomendacją została przekazana Państwu na spotkaniu w 

Urzędzie Gminy oraz została wysłana drogą mailową. 

 

Do zawarcia umowy ubezpieczenia na zaproponowanych 

warunkach niezbędne jest zebranie grupy minimum 5 osób, które 

zostaną objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach tej umowy. 

 

 

 

Poniżej przedstawiamy rekomendowaną ofertę Compensa S.A.  

przygotowanej specjalnie dla Państwa jednostki. 

Osoba do kontaktu w sprawie zawarcia umowy ubezpieczenia: 
Imię i nazwisko Rafał Cimek 
Numer telefonu 697 990 107 

Adres e-mail r.cimek@interbroker.pl 



  
 

Po przeprowadzonej analizie ofert uzyskanych w konkursie ofert na ubezpieczenie dzieci i młodzieży 

szkolnej w placówkach oświatowych Gminy Sokołów Małopolski w  uwzględnieniu Państwa potrzeb i 

oczekiwań rekomendujemy wybór oferty Compensa w ramach przedstawionej poniżej propozycji sum 

ubezpieczenia 

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A Viena Insurance Group 
Suma ubezpieczenia 20 000,00 zł 
Składka za jedną osobę 35,00 zł 

Śmierć ubezpieczonego w wyniku NW  20 000 zł 

Śmierć ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku 
komunikacyjnego 

30 000 zł 

Trwały uszczerbek na zdrowiu 200 zł za 1% 

Uszkodzenie ciała w wyniku nieszczęśliwego wypadku bez 
uszczerbku na zdrowiu 

150 zł 
Wymagana interwencja lekarza  

Pogryzienie przez psa, pokąsania, ukąszenia / użądlenia 
200 zł 

Wymagane leczenie ambulatoryjne 

Świadczenie szpitalne z tytułu NW 

30,00 zł za dzień  
od pierwszego dnia pobytu przy 

minimum przy minimum 2 dniach 
pobytu. Max do 1350 zł 

Świadczenie szpitalne z tytułu choroby 

35,00 zł za dzień 
od pierwszego dnia pobytu przy 

minimum przy minimum 5 dniach 
pobytu. Max do 2000 zł 

Koszty leczenia w wyniku NNW do  8 000 zł 

Koszty stomatologiczne w wyniki NNW 
(dotyczy tylko zębów stałych) 

do 8000 zł 
w ramach kosztów leczenia limit 300 zł 

na jeden ząb 

Zwrot kosztów operacji plastycznych wskutek NW do  8 000 zł 

Zwrot kosztów poszukiwania dziecka w przypadku zaginięcia do 5000 zł 

Zwrot kosztów korepetycji niezbędnych wskutek NW 
do 400 zł 

w przypadku nieobecności w szkole w 
skutek NW min 7 dni 

Zwrot kosztów pomocy psychologicznej po nieszczęśliwym 
wypadku: 

do 400 zł 

Bezpieczne dziecko w sieci 
2 zgłoszenia 

Przedmiotem ubezpieczenia jest pomoc 
informatyczna dla Ubezpieczonego  

Wyczynowe uprawianie sportu  
rozumiane jako uczestnictwo w pozaszkolnych klubach 

sportowych 
Bez dopłaty 

 

 

 



  
 

KORZYŚCI DLA UBEZPIECZONYCH  

1. Ochrona ubezpieczeniowa w ciągu całego roku szkolnego i wakacji (365 dni w roku, 

przez 24 godz. na dobę) na całym świecie, 

2. Szeroki zakres ubezpieczenia -  wybór wielu dodatkowych ryzyk rozszerzających ochronę 

3. Szybki, prosty i nowoczesny sposób zgłaszania szkód - zgłoszenie on-line  

4. Uproszczona procedura wypłaty świadczeń 

5. Brak karencji 

 

SPOSÓB ZGŁASZANIA ROSZCZEŃ 

Do Brokera Ubezpieczeniowego: 

- listem poleconym lub osobiście poszkodowany może złożyć roszczenie na odpowiednim druku 

zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami na adres biura Inter-Broker  

w Lublinie: ul. Szeligowskiego 8/6, 20- 883 Lublin 

- pocztą elektroniczną na adres mail: szkody.lublin@interbroker.pl 

POMOC BROKERA JEST BEZPŁATNA I WYKONYWANA JEST W RAMACH SERWISU 

BROKERSKIEGO I UMOCOWANIA OTRZYMANEGO PRZEZ SZKOŁĘ 

UWAGA: zgłoszenie do brokera będzie możliwe jeżeli Ubezpieczony lub jego opiekun prawny upoważni Spółkę Inter – 

Broker Sp. z o.o. do reprezentowania poszkodowanego przed zakładem ubezpieczeń oraz wyrazi zgodę na przetwarzanie 

danych przez Inter – Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu w celu zgłoszenia i prowadzenia roszczenia osoby, której dane 

dotyczą. 

Bezpośrednio do Ubezpieczyciela: 

- telefonicznie pod numerem tel. 801 120 000  lub  +48 22 501 61 00  (rejestracja szkody, udzielenie 

informacji; druk zgłoszenia szkody wraz z dokumentacją należy wysłać e-mailem lub listem 

poleconym), 

- e-mailem na adres: szkody@compensa.pl (zgłoszenia wymagające oryginałów dokumentów lub 

kopii potwierdzonych za zgodność należy przesłać tylko i wyłącznie w formie listu poleconego na 

adres Towarzystwa), 

- listem poleconym na adres Ubezpieczyciela, UL. Bernardyńska 2/7, 35-069 Rzeszów

mailto:szkody.lublin@interbroker.pl


  
 

 

Szczegółowe warunki ubezpieczenia 

Świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku: 
1. Z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3, COMPENSA wypłaca Uprawnionemu świadczenie z tytułu śmierci 

Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku w wysokości 100% sumy ubezpieczenia wskazanej 
w umowie na to ryzyko. 

2. W przypadku, gdy śmierć Ubezpieczonego nastąpi wskutek nieszczęśliwego wypadku w środku 
lokomocji lub aktów terroru, COMPENSA wypłaca Uprawnionemu świadczenie dodatkowe w wysokości 
50% sumy ubezpieczenia wskazanej w umowie na śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku. 
Świadczenie wypłacane jest niezależenie od świadczenia wskazanego w ust. 9. 

3. Jeżeli Ubezpieczony otrzymał świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, a następnie zmarł 
w jego następstwie, Uprawnionemu przysługuje świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego  

 
Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa lub kota, ukąszenia przez żmije, użądlenia: 
1. COMPENSA wypłaca w ramach ubezpieczenia jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa 

lub kota, ukąszenia przez żmiję, użądlenia w wysokości 200 zł w ramach sumy ubezpieczenia wskazanej 
dla trwałego uszczerbku na zdrowiu, o ile w następstwie tego nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczony 
zmuszony był skorzystać z leczenia ambulatoryjnego. 

2. COMPENSA wypłaca w ramach ubezpieczenia jednorazowe świadczenie z tytułu ugryzienie przez 
kleszcza, w wysokości 200 zł w ramach sumy ubezpieczenia wskazanej dla trwałego uszczerbku na 
zdrowiu, o ile w następstwie tego nieszczęśliwego wypadku u Ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia 
zdiagnozowano boreliozę. 

3. Świadczenie, o którym mowa w pkt. 1, przysługuje jeden raz w okresie ubezpieczenia, 
4. Świadczenie, o którym mowa w pkt. 2, przysługuje jeden raz w okresie ubezpieczenia. 
5. Wypłata świadczeń, o których mowa w pkt. 1 i 2 przysługuje odpowiednio na podstawie zaświadczenia 

lekarskiego potwierdzającego skorzystanie z leczenia ambulatoryjnego lub potwierdzającego 
zachorowanie na boreliozę. 

 
Jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia nieszczęśliwego wypadku w przypadku, gdy nie 
został orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu: 
1. W przypadku, gdy nieszczęśliwy wypadek nie spowodował trwałego uszczerbku na zdrowiu 

Ubezpieczonego, COMPENSA wypłaca w ramach ubezpieczenia jednorazowe świadczenie z tytułu 
wystąpienia nieszczęśliwego wypadku w wysokości 150 zł w ramach sumy ubezpieczenia wskazanej 
dla trwałego uszczerbku na zdrowiu. 

2. Wypłata świadczenia następuje na podstawie dokumentacji medycznej stwierdzającej wystąpienie 
nieszczęśliwego wypadku i brak orzeczenia trwałego uszczerbku na zdrowiu. 

3. Świadczenie z tytułu nieszczęśliwego wypadku nie powodującego trwałego uszczerbku na zdrowiu 
przysługuje jeden raz w okresie ubezpieczenia. 

4. Świadczenie z tytułu nieszczęśliwego wypadku nie powodującego trwałego uszczerbku na zdrowiu 
nie przysługuje w przypadku, gdy nieszczęśliwy wypadek polega na pogryzieniu przez psa lub kota, 
ukąszenia przez żmiję, użądleniu. 

 
Zwrot kosztów operacji plastycznej: 
1. COMPENSA zwraca, w ramach sumy ubezpieczenia określonej dla trwałego uszczerbku na zdrowiu, 

poniesione przez Ubezpieczonego koszty zleconej przez lekarza i przeprowadzonej na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej operacji plastycznej niezbędnej w celu zmniejszenia oszpeceń i okaleczeń 
powierzchni ciała Ubezpieczonego będących następstwem nieszczęśliwego wypadku objętego 
ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy. 



  
 

2. Zwrot kosztów następuje na podstawie dokumentów potwierdzających fakt poniesienia kosztów 
operacji plastycznej i dokumentacji medycznej dotyczącej nieszczęśliwego wypadku i operacji 
plastycznej. 

 
Zwrot kosztów korepetycji niezbędnych w następstwie nieszczęśliwego wypadku: 
1. COMPENSA zwraca, w ramach sumy ubezpieczenia określonej dla trwałego uszczerbku na zdrowiu, 

poniesione przez Ubezpieczonego 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, nie więcej niż 400 zł w okresie ubezpieczenia, niezależnie od ilości 
nieszczęśliwych wypadków. 

2. Zwrot kosztów następuje na podstawie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego niezdolność do 
pobierania nauki wskutek nieszczęśliwego wypadku, zaświadczenia z placówki oświatowej o nie 
pobieraniu nauki oraz dokumentów potwierdzających fakt poniesienia kosztów korepetycji. 

 
Zwrot kosztów poszukiwania dziecka w przypadku zaginięcia: 
1. COMPENSA zwraca, w ramach sumy ubezpieczenia określonej dla trwałego uszczerbku na zdrowiu, 

poniesione przez opiekuna prawnego dziecka w przypadku zaginięcia dziecka koszty wynajęcia 
detektywa, umieszczenia informacji w mediach, wydruku ulotek, nie więcej niż 5.000 zł w okresie 
ubezpieczenia, niezależnie od ilości nieszczęśliwych wypadków. 

2. Zwrot kosztów następuje na podstawie dokumentów potwierdzających fakt poniesienia kosztów 
(faktur) oraz zgłoszenia na policję faktu zaginięcia dziecka. 

 
Zwrot kosztów pomocy psychologicznej po nieszczęśliwym wypadku: 
1. COMPENSA zwraca, w ramach sumy ubezpieczenia określonej dla trwałego uszczerbku na zdrowiu, 

poniesione przez Ubezpieczonego koszty pomocy psychologicznej, nie więcej niż 400 zł w okresie 
ubezpieczenia, niezależnie od ilości nieszczęśliwych wypadków. 

2. Zwrot kosztów następuje na podstawie dokumentów potwierdzających fakt poniesienia kosztów oraz 
dokumentacji medycznej potwierdzającej związek pomiędzy nieszczęśliwym wypadkiem i 
koniecznością skorzystania z pomocy psychologicznej. 

 
Dzienne świadczenie szpitalne  
1. 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. 

2. Dzienne świadczenie szpitalne wypłacane jest w wysokości 30 zł za dzień pobytu maksymalnie do 
1 350 zł 

3. Dzienne świadczenie szpitalne wypłacane jest: 
a) pod warunkiem, że pobyt Ubezpieczonego w szpitalu trwał 2 dni, jednak nie mniej niż 16 godzin; 
b) w ramach sumy ubezpieczenia określonej dla trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego; 
c) za każdy dzień pobytu Ubezpieczonego w szpitalu do wyczerpania limitu odpowiedzialności. 

4. Świadczenie jest wypłacane na podstawie karty informacyjnej leczenia szpitalnego. 
 
Dzienne świadczenie szpitalne w wyniku choroby 
CHOROBA – niebędącą następstwem wady wrodzonej reakcja organizmu na działanie czynnika 
chorobotwórczego, objawiająca się zaburzeniami w funkcjonowaniu narządów lub organów ciała, 
wywołująca niepożądane objawy u Ubezpieczonego, zdiagnozowana przez lekarza w trakcie trwania 
ochrony ubezpieczeniowej. 
1. Wypłata dziennego świadczenia szpitalnego z powodu choroby następuje, jeżeli pobyt w szpitalu 

związany jest z chorobą zdiagnozowaną przez lekarza w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej. 
2. Limit odpowiedzialności wynosi 35 zł za każdy dzień pobytu Ubezpieczonego w szpitalu, nie więcej 

jednak niż 2.000 zł. 



  
 

3. Dzienne świadczenie szpitalne wypłacane jest w ramach sumy ubezpieczenia określonej dla trwałego 
uszczerbku na zdrowiu 

4. Ubezpieczonego pod warunkiem, że pobyt Ubezpieczonego w szpitalu trwał nieprzerwalnie co 
najmniej 5 dni. 

5. Świadczenie jest wypłacane na podstawie karty informacyjnej leczenia szpitalnego. 
6. COMPENSA nie ponosi odpowiedzialności za pobyt w szpitalu na oddziale rehabilitacyjnym 

związanym z leczeniem lub korektą wad postawy Ubezpieczonego. 
 
Bezpieczne dziecko 
DEFINICJE 
1) APLIKACJA – oprogramowanie komputerowe udostępnione przez serwis informatyczny iMe, 

przeznaczone do instalacji na urządzeniu należącym do Ubezpieczonego, które pozwala na bezpieczne, 
zdalne połączenie się przez Inżynierów iMe z urządzeniami i która jest instalowana na urządzeniach, w 
których możliwa jest realizacja zdalnego wsparcia informatycznego; 

2) URZĄDZENIE – nieuszkodzony i używany zgodnie z przeznaczeniem: 
a) sprzęt komputerowy, to jest stacjonarna stacja komputerowa lub 
b) notebook; 
c) tablet podłączony pod sprzęt komputerowy. 
1. Przedmiotem ubezpieczenia są koszty udzielenia Ubezpieczonemu pomocy informatycznej, opartej o 

sieć serwisu informatycznego iMe, polegającej na: 
a) weryfikacji odwiedzanych przez dziecko stron internetowych; 
b) ustawieniu kontroli rodzicielskiej na popularnych przeglądarkach 
c) internetowych; 
d) blokadzie wybranych przez rodzica lub opiekuna stron internetowych 
e) (np. facebook) – dostęp tylko po elektronicznym wyrażeniu zgodny przez 
f) rodzica; 
g) stworzeniu osobnego konta z ograniczonymi uprawnieniami systemowymi; 
h) skanowaniu antywirusowym i maleware; 
i) weryfikacji nielegalnego oprogramowania i usunięciu go na życzenie rodzica lub opiekuna; 
j) zdalnej pomocy w odzyskaniu utraconego konta na portalu społecznościowym; 
k) zdalnej pomocy w odzyskaniu skrzynki mailowej; 
l) zdalnej pomocy w otwarciu podejrzanego załącznika; 
m) udzieleniu informacji o możliwości zablokowania telefonu oraz karty SIM. 

2. Pomoc informatyczna: 
a) dostępna jest 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu; 
b) przysługuje 2 razy w okresie ubezpieczenia. 

3. Warunkiem zdalnego wykonania pomocy informatycznej jest zgoda opiekuna prawnego 
Ubezpieczonego na: 
a) zainstalowanie w urządzeniu aplikacji; 
b) zdalne wykonanie pomocy informatycznej poprzez akceptację komunikatu wyświetlonego na 

monitorze urządzenia. 
4. W przypadku braku zgody Ubezpieczonego lub braku technicznych możliwości zdalnego wykonania 

pomocy, usługa będzie polegała na telefonicznym wsparciu informatycznym. 
5. W przypadku, gdy do instalacji lub reinstalacji oprogramowania konieczne jest podanie kodu/klucza, 

Ubezpieczony zobowiązany jest samodzielnie podać kod/klucz wymagany do instalacji lub 
reinstalacji oprogramowania.  

6. Ubezpieczenie nie obejmuje kosztów będących następstwem: 
a) zewnętrznego lub wewnętrznego uszkodzenia lub zniszczenia urządzenia; 
b) uszkodzenia lub zniszczenia wywołanego przez złośliwe oprogramowanie oraz oprogramowanie 

nielegalne. 
 
 



  
 

SPOSÓB SKORZYSTANIA Z POMOCY INFORMATYCZNEJ 
W celu skorzystania z pomocy informatycznej w ramach niniejszego ubezpieczenia należy zadzwonić pod 
nr tel. +48 22 244 22 20 lub napisać na adres e-mail: me@imeworldwide.com podając nr uwidoczniony 
na potwierdzeniu zawarcia umowy ubezpieczenia. 
 
 
WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI 
Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte nieszczęśliwe wypadki lub zdarzenia: 
1) których przyczyną było spożycie przez Ubezpieczonego alkoholu, zażycie narkotyków, substancji 

psychotropowych, psychoaktywnych, innych środków odurzających lub środków zastępczych w 
rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, leków nieprzypisanych przez lekarza lub 
użytych niezgodnie z zaleceniem lekarza bądź niezgodnie ze wskazaniem ich użycia wynikającej z 
informacji dołączonej do opakowania; 

2) których przyczyną było spożycie substancji określonej w załączniku nr 1 do Międzynarodowej 
konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie z dnia 19 października 2005 r. (z uwzględnieniem zmian 
dokonanych w trybie art. 34 tej konwencji) mogącej służyć poprawie wyniku sportowego, której 
użycie pozostaje w sprzeczności z uczciwością rywalizacji sportowej; 

3) powstałe w następstwie jakiejkolwiek choroby, nawet zaistniałej nagle, z zastrzeżeniem zawału serca, 
udaru mózgu oraz ataku epilepsji, Klauzuli nr 4 (jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego 
zachorowania Ubezpieczonego) lub Klauzuli nr 10 (dzienne świadczenie szpitalne z powodu choroby); 

4) powstałe w następstwie poddania się przez Ubezpieczonego leczeniu lub zabiegom o charakterze 
medycznym, chyba że przeprowadzenie ich było związane z leczeniem następstw nieszczęśliwego 
wypadku objętego umową oraz zostało zlecone przez lekarza; 

5) powstałe w następstwie zabiegów albo leczenia metodami niekonwencjonalnymi; 
6) powstałe w następstwie zatrucia substancjami chemicznymi: stałymi, gazowymi albo płynami, które 

wniknęły do organizmu drogą oddechową, pokarmową albo przez skórę (nie dotyczy zatrucia CO); 
7) powstałe w następstwie uprawiania: 

a) sportów ekstremalnych, 
b) sportów walki oraz sportów obronnych za wyjątkiem karate, judo, capoeira, jujitsu, takewondo, 

zapasy, kendo, kung-fu, tai chi, aikido, kursów samoobrony organizowanych na terenie placówki 
oświatowej, signum polonicum, rekonstrukcji walk, bitew historycznych; 

8) powstałe w następstwie uprawiania sportu w celach zarobkowych; 
9) powstałe podczas prowadzenia pojazdu lub obsługi maszyn przez Ubezpieczonego, jeśli nie posiadał 

on wymaganych prawem uprawnień do prowadzenia pojazdu lub obsługi maszyn, o ile brak ww. 
uprawnień był przyczyną nieszczęśliwego odpowiednio wypadku lub zdarzenia; 

10) powstałe wskutek posługiwania się wszelkiego rodzaju bronią, przy czym wyłączenie to nie dotyczy 
nieszczęśliwych wypadków lub zdarzeń 

11) powstałych podczas zajęć organizowanych przez placówkę oświatową w ramach prowadzonego 
programu edukacyjnego; 

12) powstałe wskutek posługiwania się materiałami pirotechnicznymi lub innymi materiałami 
niebezpiecznymi lub wybuchowymi; 

13) powstałe wskutek wojny, wrogich działań obcego państwa, działania o charakterze wojennym 
(niezależnie od tego, czy wojna została wypowiedziana, czy nie), wojny domowej, wojskowego lub 
cywilnego zamachu stanu, strajków, zamieszek, rozruchów; 

14) powstałe wskutek reakcji jądrowej, promieniowania jądrowego lub skażenia promieniotwórczego; 
15) powstałe na skutek pogryzienia przez kleszcze i inne owady z zastrzeżeniem § 11 ust. 13; 
16) powstałe w wyniku nawykowego zwichnięcia stawów; 
17) w postaci przepukliny wysiłkowej. 


