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Oferta ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży, osób uczących się oraz 

personelu w placówkach oświatowych - Ubezpieczenie Szkolne 
 

 

Szanowni Państwo, 

mam przyjemność przedstawić Państwu ofertę ubezpieczenia Następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży, 
osób uczących się oraz personelu w placówkach oświatowych na rok szkolny 2020/2021. 

 

 

 

 

Rodzaj ubezpieczenia 
Ubezpieczenie Następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży, osób uczących 
się oraz personelu w placówkach oświatowych – Ubezpieczenie Szkolne VI 184 

Przedmiot ubezpieczenia  Zdrowie i życie Ubezpieczonego 

Zakres ubezpieczenia  Obejmuje 24 godzinną ochronę na terenie całego świata  w tym sport pozaszkolny 

Okres ubezpieczenia  01.09.2020r. – 31.08.2021r. 

Forma ubezpieczenia  Imienna  
 

Termin płatności składki do 15 października 2020r. 

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: 
 za pośrednictwem Kancelarii Brokerskiej Mariusz Jerka ( zalecane)  
 Internetowy Formularza Zgłoszenia Szkody - komfortowego narzędzia online, za 

pomocą którego zgłosisz  szkodę o dowolnej porze 
 Infolinia Compensy Kontakt 801 120 000 lub 22 501 61 00 

(codziennie w godzinach 6:00 - 22:00 
 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  

 

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 13/03/2020 z dnia 21 marca 2020 zawieranych od dnia 15 
kwietnia 2020 roku 

Kontakt do pośrednika 

Kancelaria Brokerska Mariusz Jerka  
46-300 Olesno ul. Armii Krajowej 12 

Tel.603111301 mariuszjerka@gmail.com 

  

http://www.compensa.pl/
mailto:dokumenty@compensa.pl
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Zestawienie świadczeń –  przedszkola  -  forma grupowa -  tabela nr 1 

Zakres ubezpieczenie –  
podstawowy: 

Suma/ Limit 
ubezpieczenia 

Compensa  

Suma/ Limit 
ubezpieczenia 

Compensa 

Suma/ Limit 
ubezpieczenia 

Compensa 

Suma/ Limit 
ubezpieczenia 

InterRisk 

Suma/ Limit 
ubezpieczenia 
Bezpieczny.pl 

 

Trwały uszczerbku na zdrowiu 
wskutek NW 

15 000 zł 18 000 zł 20 000 zł 20 000 zł 20 000 zł  

Śmierć wskutek NW  15 000 zł  18 000 zł  20 000 zł  20 000 zł  20 000 zł   

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

7 500 zł 9 000 zł  10 000 zł  10 000zł   9 000zł   

Dodatkowe świadczenie z tytułu 
trwałego uszczerbku na zdrowiu 
wskutek aktów terroru 

7 500 zł 9 000 zł  10 000 zł x  x   

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

 
200 zł 

 

 
200 zł 

 

 
200 zł 

 

 
pogryzienie  

200 zł/ 
ukąszenia 

400zł 
 

wizyta lek 500zł 
badania 500zł 
terapia 500zł 

 

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

150 zł 150 zł 150 zł X X  

Zwrot kosztów operacji plastycznych 
wskutek NW 

10 000 zł 10 000 zł 10 000 zł X X  

Zwrot kosztów korepetycji 
niezbędnych wskutek NW 

500 zł 500 zł 500 zł X X  

Zwrot kosztów pomocy 
psychologicznej po NW 

500 zł 500 zł 500 zł X 600zł  

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

200 zł 200 zł 200 zł X X  

Zwrot kosztów leczenia  

 

 

4 500 zł 5 400 zł 8 000 zł 
2 000 zł w tym 
rehab. 1000zł 

2 500 zł w tym 
rehabilitacja 

 

Dzienne świadczenie szpitalne 
50 zł / dzień, 
limit 2 250 zł 

50 zł / dzień, 
limit 2 250 zł 

50 zł / dzień, 
limit 2 250 zł 

50 zł / dzień,  30 zł / dzień,   

Jednorazowe świadczenie z tytułu 
poważnego zachorowania 
Ubezpieczonego  

 

5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł 2 000 zł 1 000zł  

Zasiłek dzienny z tytułu krótkotrwałej 
niezdolności do pracy lub nauki  

10 zł / dzień, 
limit 1 800 zł 

10 zł / dzień, 
limit 1 800 zł 

X 
 

X X  

Zwrot kosztów rehabilitacji  4 500 zł 5 400 zł 10 000 zł 
Łącznie z 
kosztami 
leczenia 

Łącznie z 
kosztami 
leczenia 

 

Zwrot kosztów wypożyczenia lub 
nabycia środków specjalnych 
lub uszkodzenia sprzętu medycznego 

4 500 zł 

 
500 zł 

5 400 zł  

 
500 zł 

6 000 zł 

 
500 zł 

6000zł  

 
200 zł 

2 500 zł  

Jednorazowe świadczenie na 
wypadek śmierci prawnego opiekuna 
Ubezpieczonego wskutek NW 

10 000 zł 10 000 zł 10 000 zł X 2 000zł  

Dzienne świadczenie szpitalne z 
powodu choroby 

35 zł / dzień, 
limit 2 000 zł 

35 zł / dzień, 
limit 2 000 zł 

35 zł / dzień, 
limit 2 000 zł 

50 zł / dzień,  

300złjJednoraz. 
+ OIOM 300zł   

+ COVID 
max 600zł 

 

Dziecko w sieci 2 zgłoszenia 2 zgłoszenia 2 zgłoszenia X X  

Zwrot kosztów poszukiwania dziecka 
w przypadku zaginięcia 

5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł X X  

Pomoc udzielona opiekunom 
prawnym w przypadku uprowadzenia 
lub zaginięcia Ubezpieczonego 
dziecka 

1 zgłoszenie, 
pomoc 6 godzin 

1 zgłoszenie, 
pomoc 6 godzin 

1 zgłoszenie, 
pomoc 6 godzin 

X X  

Zwrot kosztów wycieczki szkolnej X x x X 500zł  

Składka NNW za 1 osobę: 37 zł 38 zł 42 zł 37 zł 44 zł  
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 Inter Risk  - świadczenia nie ujęte w tabeli wchodzące w zakres oferty 

 Rozpoznanie sepsy jednorazowo 4 000zł  

 Uszczerbek zdrowia na skutek padaczki jednorazowo 200zł 

 Wstrząśnienie mózgu 200zł 

 Zatrucie pokarmowe, rozpoznanie chorób odzwierzęcych w tym borelioza – 1000zł 

 
 
Co  wyróżnia Compensę    
 
Najbardziej istotne: 

 sprawdzony w praktyce przez moją Kancelarię sprawny system likwidacji szkód 

 wysokie limity na koszty leczenia a szczególnie  rehabilitacji  

 zwrot poniesionych kosztów na leczenie i rehabilitację po nieszczęśliwym wypadku nie skutkującym 
trwałym uszczerbkiem na zdrowiu  

 wypłata za nieszczęśliwy wypadek, który nie skutkował trwałym uszczerbkiem  

 zwrot kosztów psychologa po wystąpieniu nieszczęśliwego wypadku 

 wypłata. za zniszczone okulary w wyniku NW do 500zł 

 odpowiedzialność za uprawianie sportów walki w tym karate, judo, capoeira, jujitsu, taekwondo, 

zapasy, kendo, kung-fu, tai chi, aikido, kursów samoobrony, signum polonicum, rekonstrukcji walk, 

bitew historycznych). 

 wysokie świadczenie za poważne zachorowanie 

 

Mniej istotne, ale nadal pozytywnie odróżniające od innych towarzystw 

 wysoka suma ubezpieczenia za śmierć opiekuna prawnego w wyniku NW (10 000 zł) 

 Compensa jako pierwsza na rynku zwraca koszty za poszukiwanie dziecka do 5 000 zł  

 dodatkowa suma ubezpieczenia na trwały uszczerbek wskutek aktów terroru   

 wysoki limit  za poważne zachorowania  również w przypadku zdiagnozowania wrodzonej wady serca - 

do 5 000 zł 

 w ramach klauzuli Bezpieczne Dziecko w Sieci  informatycy Compensy pomogą, jeśli ktoś włamie się 

na konto społecznościowe, zablokują telefon, pomogą otworzyć niebezpieczny załącznik, itp. 

 

 

 

Bez względu na wybór zakresu ubezpieczenia należy pamiętać, że szkolne ubezpieczenie grupowe NW 
powinniśmy traktować jako ubezpieczenie podstawowe, zapewniające minimalną ochronę, łatwo dostępne 
ogółowi rodziców zarówno ze względu na  prostą procedurę  jak i na wysokość składki. Rodzice oczekujący 
szerszego, większego zakresu powinni doubezpieczyć się zawierając dodatkowe, indywidualne umowy 
uwzględniające ich oczekiwania, potrzeby i możliwości finansowe.  Z ofertą indywidualną ubezpieczeń NW  
można zapoznać się na stronie  www.mariuszjerka.com.  Ubezpieczenie można zawrzeć online lub osobiście w 
siedzibie kancelarii. Z ubezpieczeń indywidualnych online powinni skorzystać również rodzice , którzy z 
powodu epidemii chcą ograniczyć kontakt ze szkołą lub pośrednikiem do minimum 
Przykładowe oferty indywidualne przedstawia tabela nr 2 

 

 
 
 

http://www.mariuszjerka.com/
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Zestawienie świadczeń – przedszkola -  forma indywidualna -  tabela nr 2 

 Zakres ubezpieczenie – 
podstawowy: 

Suma/ Limit 
ubezpieczeni 
bezpieczny.pl 

Suma/ Limit 
ubezpieczenia 

InterRisk 

Suma/ Limit 
ubezpieczenia 

InterRisk 

Suma/ Limit 
ubezpieczenia 
bezpieczny.pl 

Suma/ Limit 
ubezpieczenia 

Compensa 
Suma/limit 

Śmierć wskutek NW  20 000 zł  27 000zł   35 000 zł  30 000 zł  50  000 zł   

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

9 000 zł 5 000zł 5 000 zł 17 000 zł  25 000 zł   

Trwały uszczerbku na zdrowiu 
wskutek NW 

20 000 zł 27 000zł 35 000 zł 30 000 zł 30 000 zł  

Dodatkowe świadczenie z tytułu 
trwałego uszczerbku na zdrowiu 
wskutek aktów terroru 

x X X x  15 000 zł   

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

Tylko kleszcz 
500zl wiz. lek. 
500z badania 
500zł leczenie 

 

350 zł 
Zdiagnozowani

e boreliozy 
1350zł 

 

 
350 zł 

Zdiagnozowani
e boreliozy 

1750zł 
 

Tylko kleszcz 
500zl wiz. lek. 
500z badania 
500zł leczenie 

 

 
200 zł 

 
 

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

X 270zł 350 zł X  150 zł  

Zwrot kosztów operacji plastycznych 
wskutek NW 

X X X X   

Zwrot kosztów korepetycji 
niezbędnych wskutek NW 

X X X 500 zł 400 zł  

Zwrot kosztów pomocy 
psychologicznej po NW 

600  zł X X 500 zł 500 zł  

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

200 zł 200zł 200 zł 200 zł 200 zł  

Zwrot kosztów leczenia  

 

 

2 000 zł w tym 
rehabilitacja 

2 500zł w tym 
rehabilitacja 

2500 zł w tym 
rehabilitacja 

5 000 zł w tym 
rehabilitacja 

 4 000 zł  

Dzienne świadczenie szpitalne 
30 zł / dzień, 
limit 5 400 zł 

100zł/dzień 100 zł / dzień,  
30 zł / dzień, 
limit 2 250 zł 

  

Jednorazowe świadczenie z tytułu 
poważnego zachorowania 
Ubezpieczonego  

 

1 000 zł 1 000zł 1  000 zł 1 000 zł 1  000 zł  

Zasiłek dzienny z tytułu krótkotrwałej 
niezdolności do pracy lub nauki  

X X X X X  

Zwrot kosztów rehabilitacji  
1 500 zł w tym 
koszty leczenia 

2 500 zł w tym 
koszty leczenia 

2 500 zł w tym 
koszty leczenia  

5 000 zł w tym 
koszty leczenia 

4 000 zł  

Zwrot kosztów wypożyczenia lub 
nabycia środków specjalnych 
lub uszkodzenia sprzętu medycznego 

3 000 zł 

 
 

8 100zł  
 

200zł 

10 500 zł 

 
200zł 

5 000 zł  

 
500 zł 

4 000 zł  

 
500 zł 

 

Jednorazowe świadczenie na 
wypadek śmierci prawnego opiekuna 
Ubezpieczonego wskutek NW 

1 000zł 2 7000zł 3 500 zł 10 000 zł 10 000 zł  

Dzienne świadczenie szpitalne z 
powodu choroby min 5 dni płatne od 1 
dnia 

300zł 
jednorazowo 

Pobyt na OIOM 
600zł 

100zł/dzień 100 zł / dzień,  

200zł 
jednorazowo 

Pobyt na OIOM 
400zł 

35 zł / dzień, 
limit  500 zł 

 

 Dziecko w sieci X X X x 2 zgłoszenia  

Zwrot kosztów poszukiwania dziecka 
w przypadku zaginięcia 

X X X x 5 000 zł  

Pomoc udzielona opiekunom 
prawnym w przypadku uprowadzenia 
lub zaginięcia Ubezpieczonego 
dziecka 

X X X X X  

Zwrot kosztów wycieczki szkolnej 500zł X X 500zł X  

Składka NNW za 1 osobę: 62,10 zł 49,60 60,50 zł 92,70zł 55 zł  
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WAŻNE - na co zwracać uwagę przy wyborze oferty:   

Istotą ubezpieczenia NW jest uzyskanie rekompensaty, która pozwoli pokryć koszty powstałe   

w związku z wypadkiem.  Najbardziej istotną cześć umowy ubezpieczenia NW stanowią świadczenia:   

  

1.  Trwały  uszczerbek  na  zdrowiu  –  dotyczy  każdego  ubezpieczonego,  który  uległ  jakiemukolwiek  

wypadkowi,  istotne  jest  zwrócenie  uwagi  na  wysokość  świadczenia,  w  ubezpieczeniach  grupowych  

minimum to 15 000zł  

2.  Świadczenie  za  wypadek  gdy  nie  wystąpił  trwały  uszczerbek  tzw.  cukierkowe  –  dotyczy  każdego  

ubezpieczonego,  który  uległ  drobnemu  wypadkowi  –  wypłata  za  każdy  wypadek,  który  wymagał  

interwencji lekarskiej, w przypadku dorosłych bez znaczenia , w przypadku dzieci ważne.   

3.  Zwrot kosztów rehabilitacji – odpowiedni wysoka wartość klauzuli rozwiązuje problem kolejek w służbie  

zdrowia,   

4.  Zwrot kosztów leczenia NW – jw.  

5.  Ryczałtowe świadczenie za pobyt w szpitalu – świadczenie dobrze uzupełniające 4 pozostałe  

  

  

Pozostałe klauzule mają role uzupełniającą i uatrakcyjniająca ofertę,  nie powinny jednak ważyć przy wyborze  

oferty. Dotyczą najczęściej bardzo szczególnych okoliczności (odmrożenie, ugryzienie, zwrot za wycieczkę,  

COVID )  i praktycznie rzadko dochodzi do ich realizacji, a niewielka wysokość  świadczenia w zasadzie jest   

bez znaczenia dla sytuacji poszkodowanego.   

  

Wielu  pośredników  oraz  towarzystwa  bardzo  często  kierują  naszą  uwagę  na  klauzule  i  zapisy  oferty   

z pozoru robiące wrażenie bardzo istotnych. Niekoniecznie tak jest:  

 

 

Ministra Płacy i Polityki Socjalnej zawierają więc wszystkie rodzaje możliwych urazów. Różne liczba w  

towarzystwach biorą się ze sposobu skonstruowania własnej tabeli.   

  

– co jakiś czas pojawiają się klauzule skupiające uwagę na jednostkowych  

zdarzeniach (kleszcze, COVID, porwanie). Wyróżniają ofertę od innych, ale nie maja zasadniczego  

znaczenia w całości ubezpieczenia. Niepotrzebnie podnoszę wysokość składki. Obecnie w ofertach  

pojawiła się świadczenia związane z COVID – bardzo niskie ryzyko dla dzieci.  

  

–  kiedyś bardzo ważny punkt w ofercie , obecnie rygory prawne oraz zła atmosfera wokół  

tematu spowodowały,  że towarzystwa odstąpiły od tej formy wsparcia. Darowiznę w  postaci tzw.  

funduszu prewencyjnego można nadal uzyskać w niektórych towarzystwach. Jest to jednak bardzo  

sformalizowana procedura a oferty tych towarzystw są znacznie droższe od tych które nie dają takiej  

możliwości.   

  

– niezaprzeczalne zalety umowy bezimiennej z powodu prostszych  

formalności stawiają ją w lepszej sytuacji przed umową imienną, ale przepisy mówią jednak jasno –  

jeżeli ubezpieczający (zawierający umowę -szkoła) jest inną osobą  od ubezpieczonego (rodzic  

płacący składkę) to ubezpieczony (rodzic) musi złożyć oświadczenie o zgodzie na zapłatę składki czyli  

w konsekwencji trafia na listę ubezpieczonych. Umowa bezimienna tylko w sytuacji gdy ubezpieczający  

(szkoła) ponosi koszt zapłaty składki.   
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Dlaczego warto ubezpieczać się za pośrednictwem brokera. 

1. Niezależność – broker w przeciwieństwie do agentów jest pośrednikiem niezależnym od towarzystw 

ubezpieczeniowych, zapewnia swym Klientom obiektywne porady w sprawach 

ubezpieczeń oraz związanych z tym kosztów. 

 

2. Oszczędność czasu – zlecenie brokerowi analizy ofert, treści umów 

ubezpieczeniowych oraz serwisu posprzedażowego eliminuje zaangażowanie 

osobiste klienta lub jego pracowników w szeroko rozumianą obsługę ubezpieczeń 

firmy. 

 

3. Odpowiedzialność majątkowa – broker ponosi odpowiedzialność w przypadku 

błędnie zawartej umowy ubezpieczenia. Odpowiedzialność ta jest dodatkowo 

asekurowana polisą odpowiedzialności cywilnej, będącą gwarancją dla Klientów 

na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy serwisu 

brokerskiego 

 

4. Wiedza – rozwój rynku ubezpieczeniowego powoduje nieustanne pojawianie się 

ciągle nowych produktów ubezpieczeniowych, zmianę kosztów oferowanej 

ochrony, a także wzrost liczby samych zakładów ubezpieczeń. Broker to 

profesjonalista wyposażony w odpowiednią, specjalistyczną wiedzę, stale 

monitorujący informacje o rynku ubezpieczeniowym. 

 

5. Cena usługi – czynności brokerskie wykonywane są nieodpłatne, wynagrodzenie 

pokrywa wybrany przez klienta zakład ubezpieczeń w formie kurtażu. 

 

6. Obsługa szkód – integralną częścią obsługi brokerskiej jest pomoc przy likwidacji 

szkód – zgłaszanie szkód, korespondencja z zakładami ubezpieczeń, dochodzenie 

roszczeń, reklamacje  itp. 

 

7. Serwis – po zawarciu polis broker obejmuje stałą opieką portfel ubezpieczeniowy 

klienta w tym kontrolę nad terminami płatności rat i wznowień. 

 

 

 

 

 

Mariusz Jerka 


