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Kalkulacja do oferty - Ubezpieczenie Szkolne V 184 
 
dla:  
Szkoły Podstawowej Cogito z Oddziałami Dwujęzycznymi  w Zgorzelcu 
59-900 Zgorzelec, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 1 

Zakres ubezpieczenie - podstawowy: Suma / limit 
ubezpieczenia 

Śmierć wskutek NW 30 000 zł 

Dodatkowe świadczenie na wypadek śmierć wskutek NW w 
środku lokomocji lub aktów terroru 15 000 zł 

Trwały uszczerbku na zdrowiu wskutek NW 35 000 zł 

Dodatkowe świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na 
zdrowiu wskutek aktów terroru 17 500 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 korepetycji niezbędnych wskutek NW 500 zł 

Zwrot kosztów pomocy psychologicznej po NW 
dla Ubezpieczonego 500 zł 

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

200 zł 

Zakres ubezpieczenia - dodatkowy: Suma / limit 
ubezpieczenia 

Klauzula nr 1 - zwrot kosztów leczenia  6 000 zł 

Klauzula nr 2 - dzienne świadczenie szpitalne  50 zł / dzień, limit 2 250 zł 

Klauzula nr 4 - jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego 
zachorowania Ubezpieczonego  5 000 zł 

Klauzula nr 6 - zwrot kosztów rehabilitacji  6 000 zł 

Klauzula nr 7 - zwrot kosztów wypożyczenia lub nabycia środków 
specjalnych 
lub uszkodzenia sprzętu medycznego (limit dot. uszkodzeń 
sprzętu medycznego 500 zł) 

6 000 zł 

Klauzula nr 9 - jednorazowe świadczenie na wypadek śmierci 
prawnego opiekuna Ubezpieczonego w przypadku NW 5 000 zł 

Klauzula nr 10 - dzienne świadczenie szpitalne z powodu choroby 50 zł / dzień, limit 2 000 zł 

Klauzula nr 11 - Dziecko w sieci 
W ramach skorzystania z klauzuli 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. 

2 zgłoszenia 

Zwrot kosztów poszukiwania dziecka w przypadku zaginięcia 5 000 zł 

Pomoc udzielona opiekunom prawnym w przypadku 
uprowadzenia Ubezpieczonego dziecka 
Pomoc jest udzielana po telefonicznym zgłoszeniu faktu uprowadzenia dziecka pod 
numer tel. +48 22 244 22 20 

 

1 zgłoszenie 

Składka NNW za 1 osobę: 60 zł 

 
 



Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group   
KRS 6691, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS,         Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa 
NIP 526 02 14 686, Kapitał zakładowy: 179 851 957,00 zł  - opłacony w całości       Compensa Kontakt: +48 22 501 60 00 (poniedziałek - sobota; 7.00 - 20.00) 
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Klauzule dodatkowe do wyboru (dodatkowo płatne): 
 

Klauzula Suma/ Limit ubezpieczenia 
Składka dodatkowa 

Klauzula nr 2 - dzienne świadczenie szpitalne Limit - 70 zł dzień/ limit 3 150 zł - składka 1 zł 

Klauzula nr 9 - jednorazowe świadczenie na wypadek śmierci 
prawnego opiekuna Ubezpieczonego w przypadku NW Suma ubezpieczenia - 10 000 zł - składka 1 zł 

Klauzula nr 12 - OC dyrektora i personelu placówki oświatowej Suma gwarancyjna 100 000 zł - składka 5 zł/ osoba 

Klauzula nr 13 - odpowiedzialność za mienie powierzone na 
przechowanie do szatni Suma ubezpieczenia 2 000 zł - składka 200 zł  

 
 
 
 
 
Co nas wyróżnia - Ubezpieczenie Szkolne V 184 
 
 
• najszerszy zakres podstawowy na rynku 
• najszersza tabela uszczerbkowa 

• jesteśmy pierwsi, którzy w zakresie podstawowym zwracamy koszty za poszukiwanie dziecka do 5 000 zł 

• w zakresie podstawowym odpowiadamy za uprawianie sportów w tym karate, judo, capoeira, jujitsu, taekwondo, zapasy, 
kendo, kung-fu, tai chi, aikido, kursów samoobrony, signum polonicum, rekonstrukcji walk, bitew historycznych). Uwaga 

nie pobieramy dodatkowej składki! 

• dajemy dodatkową sumę ubezpieczenia na wypadek śmierci w środku lokomocji lub wskutek aktów terroru (na całym 
świecie) 

• dajemy dodatkową sumę ubezpieczenia na trwały uszczerbek wskutek aktów terroru (na całym świecie) 

• płacimy za nieszczęśliwy wypadek, który nie skutkował trwałym uszczerbkiem 
• w zakresie podstawowym zwracamy koszty psychologa po wystąpieniu nieszczęśliwego wypadku 

• płacimy za boreliozę, która została zdiagnozowana w okresie ubezpieczenia 

• mamy wysokie limity na koszty leczenia i rehabilitacji 
• zwracamy poniesione koszty na leczenie i rehabilitację po nieszczęśliwym wypadku nie skutkującym trwałym 

uszczerbkiem na zdrowiu 

• mamy dużą sumę ubezpieczenia za śmierć opiekuna prawnego w wyniku NW (10 000 zł) 
• za poważne zachorowania zapłacimy również w przypadku zdiagnozowania wrodzonej wady serca - do 5 000 zł 

• zapłacimy m.in. za zniszczone okulary w wyniku NW 

• klauzula nr 10 - dzienne świadczenie szpitalne z powodu choroby dotyczy również dzieci ze żłobków i przedszkoli 

• możliwość dopasowania zakresu ubezpieczenia do potrzeb najbardziej wymagającego klienta 
• w ramach klauzuli Dziecko w Sieci nasi informatycy pomogą, jeśli ktoś włamie się na konto społecznościowe, zablokują 

telefon, pomogą otworzyć niebezpieczny załącznik, itp. 

 


