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Zakres Ubezpieczenia Wariant 3 Wariant 4 
Śmierć w skutek NW 50 000 100 000 

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

 
25 000 

 
50 000 

Trwały uszczerbek na zdrowiu  35 000 
350 zł/1% 

60 000 
600zł/1% 

do 10 %-400 
zł/1% 

Dodatkowe świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek 
aktów terroru 

 
17 500 

175 zł/1% 

 
30 000 

300 zł/1% 

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

 
 

150 

 
 

150 

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

 
200 

 
200 

Zwrot kosztów operacji plastycznych wskutek NW 10 000 10 000 

Zwrot kosztów korepetycji niezbędnych wskutek NW 500 500 

Zwrot kosztów pomocy psychologicznej po NW dla ubezpieczonego  
500 

 
500 

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

 
 

200 

 
 

200 

Zwrot kosztów leczenia 6 000 10 000 

Dzienne świadczenia szpitalne z tytułu NW 
( płatny od 1 dnia przy pobycie min. 2 dni ) 

50 
Limit : 2 250 

70 
Limit: 3 150 

Dzienne świadczenia szpitalne z tytułu choroby 
( płatny od 1 dnia przy pobycie min. 5 dni ) 

50 
Limit : 2 000 

50 
Limit : 2 000 

Jednorazowe świadczenia z tytułu poważnego zachorowania (anemia aplastyczna 
,choroba tropikalna, guz mózgu, mocznica, nowotwór złośliwy , paraliż, poliomylitis , sepsa 
, stwardnienie rozsiane ,udar mózgu, zawał serca ,wykrycie wrodzonej wady serca, 
transplantacja) 

5 000 5 000 

Zwrot kosztów rehabilitacji 6 000 10 000 

Zwrot kosztów wypożyczenia lub nabycia środków specjalnych lub uszkodzenia 
sprzętu medycznego 
 limit na uszkodzenie sprzętu medycznego 500 zł ( np. okulary, aparaty słuchowe, aparaty 
ortodontyczne, pompy insulinowe ) 

 
  

10 000 

 
 

10 000 

Jednorazowe świadczenia wypadek śmierci prawnego opiekuna 
Ubezpieczonego w przypadku NW 

 
5 000 

 
10 000 

Zwrot kosztów poszukiwania dziecka w przypadku zaginięcia  
5 000 

 
5 000 

Pomoc udzielana opiekunom prawnym w przypadku uprowadzenia 
ubezpieczonego dziecka 
( Pomoc jest udzielana po telefonicznym zgłoszeniu faktu uprowadzenia dziecka pod 
numerem telefonu : +48 22 244 22 20 ) 

 
1 zgłoszenie  

6 godzin 

 
1 zgłoszenie 

 6 godzin 

DZIECKO W SIECI  
W ramach skorzystania z klauzuli należy zadzwonić pod numer 
 tel. + 48 22 244 22 20 lub napisać na adres e-mail : me@imeworldwide.com podając 
numer uwidoczniony na potwierdzeniu zawarcia umowy ubezpieczenia 

 
 

2 zgłoszenia 

 
 

2 zgłoszenia 

SKŁADKA na rok szkolny 2021/2022 75 125 
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 21.03.2020 r., zmienionych Aneksem nr 1zatwierdzonym uchwałą Zarządu nr 21/04/2021 z dnia 24 kwietnia 2021 r. i 

mających zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 30 kwietnia 2021 roku. 

UBEZPIECZENIE  NW  

rok szkolny 2021/2022 

( DZIECI, MŁODZIEŻ, PRACOWNICY OŚWIATY ) 

Osoba do kontaktu :  

 

Telefon :  

 

 

 

Dawid Małkowicz 

663 779 366 

mailto:me@imeworldwide.com

