
 

Kalkulacja do oferty - Ubezpieczenie Szkolne V 184 

dla:  
Liceum Ogólnokształcącego Cogito z Oddziałami Dwujęzycznymi  w Zgorzelcu 
59-900 Zgorzelec, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 1 

 Zakres ubezpieczenie - podstawowy: Suma / limit 
ubezpieczenia

Suma / limit 
ubezpieczenia

Suma / limit 
ubezpieczenia

Rozdział IV. Śmierć wskutek NW 25 000 zł 30 000 zł 35 000 zł

Rozdział V. Dodatkowe świadczenie na wypadek 
śmierci wskutek NW w środku lokomocji lub aktów 
terroru

12 500 zł 15 000 zł 17 500 zł

Rozdział II. Trwały uszczerbku na zdrowiu wskutek NW 30 000 zł 35 000 zł 40 000 zł
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Rodzaj ubezpieczenia Ubezpieczenie Następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży, osób uczących 
się oraz personelu w placówkach oświatowych - Ubezpieczenie Szkolne V 184 
Rodzaj placówki Zespoły szkół (licea, technika, szkoły ponadpodstawowe) 

Ubezpieczający Liceum Ogólnokształcące Cogito z Oddziałami Dwujęzycznymi  w Zgorzelcu 
59-900 Zgorzelec, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 1 
REGON 022000810 

Ubezpieczony Liczba dzieci, młodzieży, osób uczących się: 150 
Liczba personelu placówki w zakresie NNW: 0 
Liczba personelu placówki w zakresie OC: 27 
Liczba osób w zakresie OC w życiu prywatnym: 0 

Przedmiot ubezpieczenia  Zdrowie i życie Ubezpieczonego 
Zakres ubezpieczenia  Obejmuje 24 godzinną ochronę na terenie całego świata z zastrzeżeniem iż Compensa 
nie 
odpowiada za nieszczęśliwe wypadku powstałe na terytorium Federacji rosyjskiej, Białorusi i Ukrainie 
Okres ubezpieczenia  01.09.2022r. - 31.08.2023r. 
Forma ubezpieczenia  Imienna 
Składka łączna z całej polisy: - 
Termin płatności składki do 31 października 2022r. 
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 - 22 501 61 00 

(poniedziałek - sobota w godzinach 7:00 - 20:00) 
• drukowanego formularza zgłoszenia szkody - wypełniony formularz (dostępny na stronie www.compensa.pl ) 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 V 184 zatwierdzone 
Uchwałą Zarządu Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group nr 3/04/2022 z dnia 11 kwietnia 2022 r. i 
mających zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 4 maja 2022 roku. 
Kontakt do Agenta Marcin Waszczyk 
OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. 
59-800 Lubań, Zaręba, ul. Krótka 3 
Tel. kom.: +48 608 377 831 
 

http://www.compensa.pl/
mailto:dokumenty@compensa.pl


Klauzule dodatkowe do wyboru (dodatkowo płatne): 

Rozdział III. Dodatkowe świadczenie z tytułu trwałego 
uszczerbku na zdrowiu wskutek aktów terroru 15 000 zł 17 500 zł 20 000 zł

Rozdział VI. Jednorazowe świadczenie z tytułu 
pogryzienia przez psa lub kota, ukąszenia przez żmiję, 
użądlenia 

200 zł 200 zł 200 zł

Rozdział VII. Jednorazowe świadczenie z tytułu 
wystąpienia NW w przypadku, gdy nie został 
orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu 

150 zł 150 zł 150 zł

Rozdział VIII. Zwrot kosztów operacji plastycznych 
wskutek NW 10 000 zł 10 000 zł 10 000 zł

Rozdział IX. Zwrot kosztów korepetycji niezbędnych 
wskutek NW 500 zł 500 zł 500 zł

Rozdział XI. Zwrot kosztów pomocy psychologicznej 
po NW dla Ubezpieczonego 500 zł 500 zł 500 zł

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

200 zł 200 zł 200 zł

Zakres ubezpieczenia - dodatkowy: Suma / limit 
ubezpieczenia

Suma / limit 
ubezpieczenia

Suma / limit 
ubezpieczenia

Rozdział XIII. Klauzula nr 1 - zwrot kosztów leczenia  

5 000 zł 6 000 zł 7 000 zł

Rozdział XIV. Klauzula nr 2 - dzienne świadczenie 
szpitalne

50 zł/ dzień, 
limit 2 250 zł

50 zł/ dzień, 
limit 2 250 zł

50 zł/ dzień, 
limit 2 250 zł

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

Rozdział XVIII. Klauzula nr 6 - zwrot kosztów rehabilitacji 5 000 zł 6 000 zł 7 000 zł

Rozdział XIX. Klauzula nr 7 - zwrot kosztów 
wypożyczenia lub nabycia środków specjalnych lub 
uszkodzenia sprzętu medycznego

5 000 zł 
(limit na uszk. sprz. 

med. 500 zł)

6 000 zł 
(limit na uszk. sprz. 

med. 500 zł)

7 000 zł 
(limit na uszk. sprz. med. 

500 zł)

Rozdział XXI. Klauzula nr 9 - jednorazowe świadczenie 
na wypadek śmierci prawnego opiekuna Ubezpieczonego 
w przypadku NW

5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł

Rozdział XXII. Klauzula nr 10 - dzienne świadczenie 
szpitalne z powodu choroby

50 zł/ dzień, 
limit 2 000 zł

50 zł/ dzień, 
limit 2 000 zł

50 zł/ dzień, 
limit 2 000 zł

Rozdział XXIII. Klauzula nr 11 - Dziecko w sieci 
W ramach skorzystania z klauzuli należy zadzwonić pod nr tel. +48 22 
295 82 10 podając nr uwidoczniony na potwierdzeniu zawarcia umowy 
ubezpieczenia.

2 zgłoszenia 2 zgłoszenia 2 zgłoszenia

Rozdział X. Zwrot kosztów poszukiwania dziecka w 
przypadku zaginięcia 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł

Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona o 
dodatkowy miesiąc dla uczniów ostatnich klas Tak Tak Tak

Klauzula
Suma/ Limit ubezpieczenia 

Składka dodatkowa

Rozdział XIV. Klauzula nr 2 - dzienne świadczenie szpitalne Limit - 70 zł dzień / limit 3 150 zł - składka 1 zł
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Co nas wyróżnia - Ubezpieczenie Szkolne V 184 

• najszerszy zakres podstawowy na rynku 
• najszersza tabela uszczerbkowa 
• wysoka suma ubezpieczenia na śmierć dziecka, nawet do 100 000 zł 
• 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 (do 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.

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

Rozdział XXIV. Klauzula nr 12 - odpowiedzialność cywilna dyrektora 
i personelu placówki oświatowej Suma gwarancyjna 100 000 zł - składka 5 zł/ osoba

Rozdział XXV. Klauzula nr 13 - odpowiedzialność za mienie 
powierzone na przechowanie do szatni

Suma ubezpieczenia 2 000 zł / limit na zdarzenie 200 zł 
- składka 200 zł

Rozdział XXVI. Klauzula nr 14 - odpowiedzialność cywilna w życiu 
prywatnym (w tym odbywanie praktyk zawodowych/staży 
zawodowych)

Suma gwarancyjna 25 000 zł - składka 15 zł/ osoba
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