
Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje umowne podane są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Następstw 
Nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży, osób uczących się oraz personelu w placówkach oświatowych V 184 zatwierdzonych uchwałą 
Zarządu nr 13/03/2020 z dnia 21 marca 2020 roku zmienionych Aneksem nr 1 zatwierdzonym uchwałą Zarządu nr 21/04/2021  
z dnia 21.04.2021 r. i mających zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 30 kwietnia 2021 roku (zwane dalej OWU)  
oraz dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia (polisie).  

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie majątkowe, dział II, grupa 1,2,9,13,18 zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. 

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych 
Wypadków dzieci, młodzieży, osób 
uczących się oraz personelu w placówkach 
oświatowych V 184 
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Przedsiębiorstwo: Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group Produkt: Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych 
Wypadków Dzieci, młodzieży, osób uczących się oraz personelu w placówkach oświatowych V 184 
Kraj rejestracji: Polska Data wydania zezwolenia: 12.02.1990 r.

 
Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie i życie Ubezpieczonego. 
Ubezpieczenie obejmuje:

 trwałe uszczerbki na zdrowiu powstałe w następstwie 
nieszczęśliwego wypadku lub aktów terroru, jak również 
jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa lub kota, 
ukąszenia przez żmiję lub użądlenia, jednorazowe świadczenie 
z tytułu wystąpienia nieszczęśliwego wypadku w przypadku, gdy 
nie został orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu

 zwrot kosztów operacji plastycznej niezbędnej wskutek 
nieszczęśliwego wypadku, zwrot kosztów korepetycji 
niezbędnych w następstwie  nieszczęśliwych wypadków, 
zwrot kosztów poszukiwania dziecka w przypadku zaginięcia, 
pomoc udzielana opiekunom prawnym w przypadku 
uprowadzenia ubezpieczonego dziecka, zwrot kosztów 
pomocy psychologicznej po nieszczęśliwym wypadku, zwrot 
kosztów pomocy psychologicznej udzielonej opiekunowi 
prawnemu w związku ze śmiercią Ubezpieczonego dziecka 
na skutek nieszczęśliwego wypadku

 ubezpieczenie może zostać rozszerzone o: zwrot kosztów 
leczenia, dzienne świadczenie szpitalne, jednorazowe 
świadczenie z tytułu leczenia szpitalnego wskutek 
nieszczęśliwego wypadku, jednorazowe świadczenie  
z tytułu poważnego zachorowania ubezpieczonego, zasiłek 
dzienny z tytułu krótkotrwałej niezdolności do pracy lub nauki, 
zwrot kosztów rehabilitacji, zwrot kosztów wypożyczenia 
lub nabycia środków specjalnych lub uszkodzenia sprzętu 
medycznego, zwrot kosztów pogrzebu w przypadku 
śmierci prawnego opiekuna ubezpieczonego, jednorazowe 
świadczenie w wypadku śmierci prawnego opiekuna 
ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku, dzienne 
świadczenie szpitalne z powodu choroby, dziecko w sieci, 
odpowiedzialność cywilna dyrektora oraz personelu placówki 
oświatowej, odpowiedzialność za mienie powierzone na 
przechowanie do szatni, odpowiedzialność cywilna w życiu 
prywatnym

Sumy ubezpieczenia, suma gwarancyjna określana jest przez 
Ubezpieczającego przy zawarciu umowy ubezpieczenia.

 
Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

 uszczerbków, które powstały przed zawarciem umowy

 jeśli postanowienia umowy nie stanowią inaczej Compensa 
nie odpowiada za nieszczęśliwe wypadki powstałe w związku  
z zarobkowym uprawianiem sportu lub sportów 
ekstremalnych (za wyjątkiem sportów wskazanych 
w Ogólnych warunkach ubezpieczenia). Dodatkowo 
ubezpieczeniem nie może zostać objęta osoba, która 
nie pobiera nauki w placówce oświatowej oraz nie jest 
pracownikiem placówki oświatowej 

 ubezpieczenie nie obejmuje zadośćuczynienia za doznany 
ból, cierpienie fizyczne lub moralne oraz strat materialnych  
wynikających z utraty, uszkodzenia lub zniszczenia mienia  
w następstwie nieszczęśliwego wypadku

 Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

 ochroną ubezpieczeniową nie są objęte nieszczęśliwe 
wypadki lub zdarzenia, których przyczyną było spożycie 
alkoholu, lub innych substancji mogących służyć min. 
poprawie wyniku sportowego 

 nie są również objęte nieszczęśliwe wypadki lub zdarzenia 
powstałe w następstwie jakiejkolwiek choroby nawet 
zaistniałej nagle

 brak odpowiedzialności w przypadku szkód powstałych 
wskutek posługiwania się bronią 

 Compensa w przypadku kosztów leczenia nie odpowiada 
za zabiegi stomatologiczne o charakterze profilaktycznym, 
leczenie korony zęba, korzenia, usunięcia kamienia 
nazębnego 

 brak odpowiedzialności za zakażenie wirusem HIV 

Pamiętaj – dodatkowe wyłączenia i ograniczenia 
odpowiedzialności określone są w OWU.



 Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

 Terytorium świata, z zastrzeżeniem Klauzul dla których zakres Terytorialny ubezpieczenia został ograniczony do terytorium RP 
zgodnie z OWU

 
Co należy do obowiązków ubezpieczonego?

Obowiązki na początku umowy ubezpieczenia 
podanie Compensie wszystkie znane sobie okoliczności, o które Compensa zapytywała przed zawarciem umowy. 

Obowiązki w trakcie trwania umowy ubezpieczenia 
• poinformowanie Compensy o zdarzeniu objętym ochroną ubezpieczeniową w terminach określonych w OWU;

• starać się o złagodzenie skutków zdarzeń objętego ochroną, w tym użyć dostępnych środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia;

• w razie zaistnienia zdarzenia w okolicznościach nasuwających uzasadnione przypuszczenie, że popełniono przestępstwo –  
zawiadomienie o zdarzeniu miejscowy organ policji w terminie określonym w OWU;

• w przypadku ubezpieczenia Następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia – poddać się opiece lekarskiej oraz postępować 
zgodnie z zaleceniami lekarza po zajściu zdarzenia objętego ochroną

Obowiązki w przypadku zgłoszenia roszczenia 
umożliwienie Compensie dokonanie czynności niezbędnych do ustalenia okoliczności powstania zdarzenia i współpracować z Compensą 
w zakresie niezbędnym do ustalenia istnienia i zakresu odpowiedzialności Compensy. 

Na zlecenie Compensy poddać się badaniom lekarskim lub badaniom diagnostycznym z minimalnym ryzykiem, z wyłączeniem badań 
genetycznych, w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego, ustalenia stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu, ustalenia prawa do świadczenia  
i wysokości tego świadczenia.  

 
Jak i kiedy należy opłacać składki?

Sposób opłacania składki wskazany jest w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia. 

Składka jest płatna jednorazowo.

Terminy płatności składki określa się w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia.

 
Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa? 

Daty początku i końca ochrony ubezpieczeniowej określone są w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowie ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa kończy się z upływem okresu ubezpieczenia, chyba że stosunek ubezpieczenia wygasł przed tym terminem  
na skutek:
• odstąpienia od umowy ubezpieczenia albo wypowiedzenia umowy ubezpieczenia w przypadkach określonych w umowie 

ubezpieczenia lub wynikających z przepisów prawa,

• z chwilą wyczerpania sum ubezpieczenia/gwarancyjnych ustalonej w umowie ubezpieczenia.

 
Jak rozwiązać umowę?

Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia 
w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia, a w przypadku gdy ubezpieczający jest przedsiębiorcą w terminie 7 dni, składając 
oświadczenie w tym zakresie. 

W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa zdarzenia objętego ubezpieczeniem, każda ze 
stron może żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki, poczynając od chwili, w której zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak niż od 
początku bieżącego okresu ubezpieczenia. W razie zgłoszenia takiego żądania druga strona może w terminie 14 dni wypowiedzieć umowę 
ze skutkiem natychmiastowym.

W zakresie ubezpieczenia NW Ubezpieczający uprawniony jest do wypowiedzenia umowy w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym.
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Niniejszą Tabelę stosuje się przy ocenie skutków nieszczęśliwych wypadków osób objętych ochroną ubezpieczeniową z tytułu zwrotu kosztów 
wypożyczenia, naprawy lub zakupu środków specjalnych w ramach umowy ubezpieczenia nnw dzieci, młodzieży, osób uczących się oraz personelu  
w placówkach oświatowych – Ubezpieczenia Szkolne V 184

1)  PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE 
 
Lp. Wyszczególnienie 

Protezy kończyn dolnych 
Protezy kończyn dolnych przy amputacji w obrębie stopy 

1 Protezowa wkładka do buta uzupełniająca stopę po amputacji palców 
2 Proteza uzupełniająca stopę: skórzana albo z tworzywa sztucznego 
3 Proteza ze stawem skokowym albo bez stawu skokowego przy amputacji wg Lisfranca lub Choparta: skórzana albo z tworzywa sztucznego 

Protezy kończyn dolnych przy amputacji w obrębie podudzia 
4 Proteza ze stawem skokowym albo bez przy amputacji wg Pirogowa lub Syme’a: skórzana albo z tworzywa sztucznego 
5 Proteza podudzia: skórzana albo z tworzywa sztucznego, albo drewniana, albo z innych materiałów niewymienionych, z tulejką uda ze skóry, 

z zawieszeniem lub bez, stopa ze stawem skokowym albo stopa typu SACH 
6 Proteza podudzia tymczasowa: z zawieszeniem lub bez, stopa ze stawem skokowym albo stopa typu SACH 
7 Proteza podudzia: skórzana albo drewniana, albo z tworzywa sztucznego, albo modularna, z zawieszeniem lub bez, stopa ze stawem  

skokowym albo stopa typu SACH 
Protezy kończyn dolnych przy amputacji w obrębie uda 

8 Proteza uda przy amputacji wg Grittiego lub wyłuszczenia w stawie kolanowym: skórzana albo drewniana, albo z tworzywa sztucznego,  
z zawieszeniem lub bez, stopa ze stawem skokowym albo stopa typu SACH 

9 Proteza uda tymczasowa: z zawieszeniem lub bez, stopa ze stawem skokowym albo stopa typu SACH 
10 Proteza uda: drewniana albo z tworzywa sztucznego, z zawieszeniem lub bez, stopa ze stawem skokowym albo stopa typu SACH 
11 Proteza uda z lejem kikutowym skórzanym: goleń i kolano drewniane albo goleń i kolano z tworzywa sztucznego, albo goleń ze skóry,  

albo z drewna, albo z tworzywa, z zawieszeniem lub bez, stopa ze stawem skokowym albo stopa typu SACH 
12 Proteza uda modularna: z miękkim pokryciem ciałopodobnym albo proteza wykonana z innych niewymienionych materiałów,  

z zawieszeniem lub bez, stopa ze stawem skokowym albo stopa typu SACH 
13 Proteza uda szczudłowa 

Protezy kończyn dolnych przy pełnej amputacji w obrębie uda (wyłuszczenie w stawie biodrowym) 
14 Proteza przy wyłuszczeniu w stawie biodrowym: typ kanadyjski albo konwencjonalny, stopa ze stawem skokowym albo stopa typu SACH 
15 Proteza tymczasowa przy wyłuszczeniu w stawie biodrowym: stopa ze stawem skokowym albo stopa typu SACH 
16 Kosz biodrowy przy obustronnym wyłuszczeniu w stawach biodrowych: skórzany albo z tworzywa sztucznego, z uchwytami  

dla kończyn górnych  
17 Protezowe wyrównanie skrótu kończyny dolnej: stopa ze stawem skokowym albo stopa typu SACH, z zawieszeniem lub bez 

Wyposażenie dodatkowe do protez kończyn dolnych 
18 Pończocha kikutowa – przy amputacji w obrębie stopy 
19 Pończocha kikutowa – przy amputacji podudzia 
20 Pończocha kikutowa – przy amputacji uda 
21 Pończocha kikutowa albo majteczki przy jednostronnej pełnej amputacji kończyny dolnej albo majteczki przy obustronnej pełnej amputacji  

kończyn dolnych 
Protezy kończyn górnych 

22 Proteza kosmetyczna części ręki 
23 Proteza kosmetyczna przedramienia: skórzana albo z tworzywa sztucznego, z dłonią protezową, z zawieszeniem lub bez 
24 Proteza kosmetyczna przedramienia: z elementów modularnych, z miękkim pokryciem ciałopodobnym, z dłonią protezową,  

z zawieszeniem lub bez 
25 Proteza kosmetyczna przedramienia: skórzana albo z tworzywa sztucznego, z tulejką ramienia, z dłonią protezową 
26 Proteza kosmetyczna przedramienia: z elementów modularnych, z tulejką ramienia, z miękkim pokryciem ciałopodobnym, z dłonią protezową 
27 Proteza  kosmetyczna  ramienia:  z  elementów  modularnych,  z  miękkim  pokryciem  ciałopodobnym, z dłonią  protezową,  

z zawieszeniem lub bez 
28 Proteza kosmetyczna ramienia: skórzana albo z tworzywa sztucznego, lej ze skóry albo z tworzywa, z dłonią protezową, z zawieszeniem lub bez 
29 Proteza kosmetyczna całej kończyny górnej: ze stawem barkowym albo bez stawu barkowego, skórzana albo z tworzywa sztucznego,  

z dłonią protezową, z zawieszeniem lub bez 

Załącznik nr 1 Tabela środków specjalnych do OWU Następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, 
młodzieży, osób uczących się oraz personelu w placówkach oświatowych – Ubezpieczenie Szkolne V 184 
zatwierdzony przez Zarząd Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group Uchwałą nr 13/03/2020 z dnia  
21 marca 2020 r. i mającego zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 15 kwietnia 2020 r. 

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 61 00
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30 Proteza kosmetyczna całej kończyny górnej: ze stawem barkowym albo bez stawu barkowego, z elementów modularnych, z miękkim  
pokryciem ciałopodobnym, z dłonią protezową, z zawieszeniem lub bez 

31 Proteza robocza mechaniczna części ręki 
32 Proteza robocza mechaniczna przedramienia: z dłonią protezową, z zawieszeniem 
33 Proteza robocza mechaniczna ramienia: z dłonią protezową, z zawieszeniem 
34 Proteza robocza mechaniczna przy pełnej amputacji kończyny górnej: z dłonią protezową, z zawieszeniem 

Wyposażenie dodatkowe do protez kończyn górnych 
35 Uchwyty robocze do protez kończyn górnych, np.: hak wieloczynnościowy albo hak dwudzielny 
36 Pończochy kikutowe - przy amputacji przedramienia 
37 Pończochy kikutowe - przy amputacji ramienia 
38 Pończochy kikutowe - przy pełnej amputacji kończyny górnej 

Aparaty ortopedyczne na kończyny dolne 
39 Aparat korekcyjny palucha koślawego 
40 Aparaty odciążająco-korekcyjne dla palców stóp 
41 Szyna spiralna z sandałem: strzałkowa albo piszczelowa 
42 Szyna strzałkowa ze strzemieniem do buta, z podciągiem sprężynowym lub bez 
43 Aparat na opadającą stopę (stopowo-goleniowy tylny) 
44 Podciąg gumowy zapobiegający opadaniu stopy 
45 Aparat drutowy do kolana z podciągiem sprężynowym 
46 Aparat na opadającą stopę: z mocowaniem do zapiętka obuwia albo z uchwytem żabkowym za obcas albo z regulowanym podciągiem stopy 
47 Aparat szynowo-opaskowy na podudzie, ze strzemieniem do buta albo z sandałem 
48 Aparat tulejkowy na podudzie: skórzany albo z tworzywa sztucznego, ze strzemieniem do buta albo z sandałem 
49 Tutor unieruchamiający stopę i staw skokowy: skórzany albo z tworzywa sztucznego 
50 Aparat do kolana odciążający z oparciem podrzepkowym, ze strzemieniem do buta albo z sandałem 
51 Aparat szynowo-opaskowy na całą kończynę dolną: z tulejką uda lub bez, ze strzemieniem do buta albo z sandałem 
52 Aparat na goleń i udo: szynowo-opaskowy lub tulejkowy, skórzany albo z tworzywa sztucznego 
53 Aparat DAFO 
54 Aparat zapobiegający przeprostowi kolana 
55 Aparat jednoszynowy stabilizujący staw kolanowy 
56 Aparat tulejkowy na całą kończynę dolną: skórzany albo z tworzywa sztucznego, ze strzemieniem do buta albo z sandałem 
57 Tutor na całą kończynę dolną: skórzany albo z tworzywa sztucznego, ze strzemieniem do buta albo z sandałem 
58 Aparat odciążający kończynę dolną typu Thomasa: z tulejką uda skórzaną albo z tworzywa sztucznego 
59 Aparat rotujący stopę jednoszynowy sprężynowy 
60 Aparat unieruchamiający staw biodrowy (udowo-biodrowy): szynowo-opaskowy, z tworzywa sztucznego 
61 Łuska na całą kończynę dolną z tworzywa sztucznego, z przegubem albo bez 
62 Łuska na goleń i stopę: z tworzywa sztucznego, z przegubem skokowym albo bez 

Wyposażenie dodatkowe do aparatów ortopedycznych na kończyny dolne 
63 Pas biodrowy z szyną 
64 Niski kosz biodrowy z szyną biodrową 
65 Wysoki kosz biodrowy z szyną biodrową 

Aparaty ortopedyczne na kończyny górne 
66 Aparat korygujący osłabienia wyprostu i odwiedzenia kciuka oraz wyprostu wskaziciela 
67 Aparat korygujący osłabienia wyprostu palców ręki 
68 Aparat utrzymujący wyprost palców 
69 Aparat redresujący: przykurcz wyprostny palca lub przykurcz zgięciowy palca (Capenera) 
70 Aparat redresujący: przykurcz wyprostny stawów śródręczno-palcowych lub śródręczno-palcowych i międzypaliczkowych lub przykurcz  

przywiedzeniowy kciuka 
71 Aparat redresujący staw łokciowy 
72 Aparat  podpórczo-stabilizujący  nadgarstek,  dłoń  i  palce:  podpórczy  nadgarstka  Bunnela  albo  stabilizujący  nadgarstek i podpierający  

dłoń Hommonda, albo podpórczy dłoni i palców z opozycjà kciuka – Oppenheimera 
73 Aparat korygujący niedowład prostowników nadgarstka i palców 
74 Aparat korygujący Lamba 
75 Aparat korekcyjny ręki typu: Andersona albo Bunnela, albo Vermoni-Nicella, albo Oppenheimera 
76 Aparat na rękę i przedramię wg Engena 
77 Aparat na rękę i przedramię wg Swansona albo wg Bunnela, wspomagający zgięcie albo wspomagający wyprost 
78 Łuska na dłoń i przedramię: pełna albo trójczęściowa 
79 Aparat redresujący radializację ręki: taśmowy albo drutowy 
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80 Aparat uczynniający palce ze zgięciem grzbietowym nadgarstka 
81 Aparat uczynniający palce 
82 Aparat do redresji i usprawnienia zginaczy palców 
83 Tutor nadgarstka: skórzany albo z tworzywa sztucznego 
84 Tutor ustalający nadgarstek z cięgnami sprężynowymi prostującymi palce 
85 Szyna na dłoń i przedramię korygująca zniekształcenie ręki: aluminiowa albo z tworzywa sztucznego 
86 Aparat na przedramię i ramię: szynowo-opaskowy lub tulejkowy, skórzany albo z tworzywa sztucznego 
87 Tutor łokciowy: skórzany albo z tworzywa sztucznego 
88 Aparat na ramię i bark ze stawem barkowym albo bez: skórzany albo z tworzywa sztucznego 
89 Aparat odwodzący kończynę górną: z zawieszeniem szelkowym albo z zawieszeniem na chomącie albo sprężynowy 
90 Szyna odwodząca 
91 Szyna elewacyjna 

Ortezy kończyny dolnej 
92 Orteza korekcyjna palucha koślawego 
93 Orteza odciążająco-korekcyjna dla palców stóp 
94 Orteza stabilizująca staw skokowy 
95 Szyna spiralna z sandałem: strzałkowa albo piszczelowa 
96 Szyna strzałkowa ze strzemieniem do buta, z podciągiem sprężynowym albo bez 
97 Orteza na opadającą stopę (stopowo-goleniowa tylna) 
98 Podciąg gumowy zapobiegający opadaniu stopy 
99 Orteza stopowo-goleniowa 

100 Aparat drutowy do kolana z podciągiem sprężynowym 
101 Orteza na opadającą stopę: z mocowaniem do zapiętka obuwia albo z uchwytem żabkowym za obcas, albo z regulowanym podciągiem stopy 
102 Aparat szynowo-opaskowy na podudzie ze strzemieniem do buta albo z sandałem 
103 Aparat tulejkowy na podudzie: skórzany albo z tworzywa sztucznego, ze strzemieniem do buta albo z sandałem 
104 Orteza unieruchamiająca stopę i staw skokowy: skórzana albo z tworzywa sztucznego 
105 Orteza do kolana odciążająca z oparciem podrzepkowym, ze strzemieniem do buta albo z sandałem 
106 Aparat szynowo- opaskowy na całą kończyną dolną: z tulejką uda lub bez, ze strzemieniem do buta albo z sandałem 
107 Łuska na goleń i stopę: z tworzywa sztucznego z przegubem skokowym albo bez 
108 Orteza stawu kolanowego stabilizująca: z szynami (stalkami), sznurowana lub na rzepy 
109 Orteza stawu kolanowego stabilizująco-korygująca z regulatorem ustawienia zgięcia stawu 
110 Orteza na goleń i udo: szynowo-opaskowa lub tulejkowa, skórzana albo z tworzywa sztucznego 
111 Łuska na całą kończyną dolną: z tworzywa sztucznego, z przegubem albo bez 
112 Szyna nocna na całą kończyną dolną z sandałem korygująca koślawość lub szpotawość kolana 
113 Orteza redresująca staw kolanowy 
114 Orteza rzepki stabilizująca 
115 Orteza zapobiegająca przeprostowi kolana 
116 Orteza jednoszynowa stabilizująca staw kolanowy 
117 Aparat tulejkowy na całą kończynę dolną: skórzany albo z tworzywa sztucznego, ze strzemieniem do buta albo z sandałem 
118 Tutor na całą kończynę dolną: skórzany albo z tworzywa sztucznego, ze strzemieniem do buta albo z sandałem 
119 Orteza rotująca stopę jednoszynowa sprężynowa 
120 Aparat odciążający kończynę dolną: typu Thomasa, z tulejką uda skórzaną albo z tworzywa sztucznego 
121 Szyna Engelmanna 
122 Szyna Saint-Germaina 
123 Szyna Denis-Browna, bez sandałków albo z sandałkami 
124 Poduszka Frejki 
125 Rozwórka Koszli 
126 Orteza do leczenia dysplazji stawów biodrowych 
127 Pajacyk Grucy 
128 Szyna Ortolaniego 
129 Szelki Grucy albo Pawlika 

Ortezy kończyny górnej 
130 Aparat Stacka 
131 Orteza korygująca kciuk i wskaziciel 
132 Orteza redresująca: przykurcz wyprostny palca lub przykurcz zgięciowy palca (Capenera) 
133 Orteza redresująca: przykurcz wyprostny stawów śródręczno-palcowych lub śródręczno-palcowych i międzypaliczkowych lub przykurcz  

przywiedzeniowy kciuka 
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134 Orteza redresująca staw łokciowy 
135 Orteza  podpórczo-stabilizująca  nadgarstek,  dłoń  i  palce:  podpórcza  nadgarstka  Bunnela  albo  stabilizująca  nadgarstek i podpierająca  

dłoń Hommonda albo podpórcza dłoni i palców z opozycją kciuka - Oppenheimera 
136 Orteza korygująca niedowład prostowników nadgarstka i palców 
137 Orteza korygująca Lamba 
138 Orteza korekcyjna ręki typu: Andersona albo Bunnela, albo Vermoni-Nicella, albo Oppenheimera 
139 Orteza na rękę i przedramię wg Engena albo łuska śródręczna, albo łuska z szyną przedramienia, albo łuska z wysięgnikiem i podciągami palców 
140 Orteza na rękę i przedramię: wg Swansona albo wg Bunnela wspomagająca zgięcie albo wspomagająca wyprost 
141 Łuska na dłoń i przedramię: pełna albo trójczęściowa 
142 Orteza redresująca radializację ręki: taśmowa albo drutowa 
143 Łuska grzbietowa dłoni i przedramienia z cięgnami sprężynowymi palców 
144 Orteza nadgarstka: skórzana albo z tworzywa sztucznego 
145 Orteza ustalająca nadgarstek z cięgnami sprężynowymi prostującymi palce 
146 Orteza na dłoń i przedramię korygująca zniekształcenia ręki: aluminiowa albo z tworzywa sztucznego 
147 Orteza łokciowa: skórzana albo z tworzywa sztucznego 
148 Aparat na przedramię i ramię: szynowo-opaskowy lub tulejkowy, skórzany albo z tworzywa sztucznego 
149 Orteza czynnościowa kończyny górnej ze stawem Hosmera 
150 Orteza na ramię i bark: ze stawem barkowym albo bez, skórzana albo z tworzywa sztucznego 
151 Orteza odwodząca kończynę górną: z zawieszeniem szelkowym albo z zawieszeniem na chomącie albo sprężynowa 
152 Orteza elewacyjna 
153 Orteza odwodząca 
154 Orteza stabilizująco-odciążająca 
155 Temblak kończyny górnej 

Gorsety i kołnierze ortopedyczne 
156 Gorset szkieletowy (Calota) 
157 Gorset doniczkowy: skórzany albo z tworzywa sztucznego 
158 Gorset szkieletowy unieruchamiający górny odcinek piersiowy kręgosłupa: z kołnierzem albo z diademem 
159 Gorset Jewetta: z ramą tylną lub z taśmami tylnymi 
160 Gorset reklinacyjny z rozwórkami śrubowymi 
161 Gorset lędźwiowo-krzyżowy wg Williamsa 
162 Gorset odciążający typu Milwaukee-Blounta: z koszem skórzanym albo z koszem z tworzywa sztucznego 
163 Gorset korekcyjny do leczenia skolioz 
164 Prostotrzymacz wg Hohmanna 
165 Prostotrzymacz wg Taylora 
166 Wysoka sznurówka półsztywna z podpaszkami 
167 Sznurówka półgorsetowa typu Hohmanna 
168 Sznurówka lędźwiowo-krzyżowa 
169 Pas stabilizujący kręgosłup lędżwiowo-krzyżowy 
170 Półgorsetowa orteza szyjna 
171 Kołnierz szyjny: kamizelkowy typu Grucy albo z regulowanym podparciem, albo szkieletowy podpórczy 
172 Kołnierz pneumatyczny 
173 Kołnierz stabilizujący: skórzany albo z tworzywa sztucznego 
174 Kołnierz „Florida” 
175 Kołnierz Schantza miękki 
176 Stabilizator szyjny miękki (dwuczęściowy) 

Ortezy tułowia i szyi 
177 Gorset Jewetta: z ramą tylną lub z taśmami tylnymi 
178 Gorset reklinacyjny z rozwórkami śrubowymi 
179 Gorset lędżwiowo-krzyżowy wg Williamsa 
180 Prostotrzymacz wg Hohmanna 
181 Prostotrzymacz wg Taylora 
182 Wysoka sznurówka półsztywna z podpaszkami 
183 Sznurówka półgorsetowa typu Hohmanna 
184 Sznurówka lędźwiowo-krzyżowa 
185 Pas stabilizujący kręgosłup lędźwiowo-krzyżowy 
186 Pas na rozejście spojenia łonowego 
187 Półgorsetowa orteza szyjna 
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188 Kołnierz szyjny: kamizelkowy typu Grucy albo z regulowanym podparciem, albo szkieletowy podpórczy 
189 Kołnierz pneumatyczny 
190 Kołnierz stabilizujący: skórzany albo z tworzywa sztucznego 
191 Kołnierz „Florida” 
192 Kołnierz Schantza miękki 
193 Stabilizator szyjny miękki (dwuczęściowy) 
194 Kołnierz na kręcz karku 
195 Pelota korekcyjna na łopatkę 
196 Prostotrzymacz na kurzą klatkę piersiową 

Obuwie ortopedyczne 
197 Obuwie na stopę o różnym zniekształceniu 
198 Obuwie wyrównujące skrócenie kończyny dolnej 
199 Obuwie przy amputacjach w obrębie stopy 
200 Obuwie do aparatów ortopedycznych: ze strzemieniem do buta albo do sandała 

Kule i laski inwalidzkie do stałego użytkowania 
201 Kula łokciowa ze stopniową regulacją 
202 Kula dla reumatyków 
203 Kula pachowa 
204 Kula przedramienna z kółkiem 
205 Laska inwalidzka 
206 Laska dla niewidomych (biała) 
207 Trójnóg 
208 Czwórnóg 

Balkoniki i podpórki do chodzenia do stałego użytkowania 
209 Balkoniki i podpórki ułatwiające chodzenie 

Wózki inwalidzkie do stałego użytkowania 
210 Wózek inwalidzki ręczny 
211 Wózek inwalidzki aluminiowy (lekki) z systemem szybkiego demontażu kół, składany, dla osób samodzielnie poruszających się na wózku  

 – czynnych zawodowo 
212 Wózek inwalidzki specjalny dziecięcy 
213 Wózek inwalidzki specjalny, stabilizujący plecy i głowę 

Przedmioty ortopedyczne osobno niewymienione 
214 Fotelik dla dzieci do siedzenia 
215 Indywidualne przedmioty pionizujące 
216 Pełzak (wózek do raczkowania) 
 
2)  ŚRODKI POMOCNICZE 
 
Lp. Wyszczególnienie 

1 Soczewki okularowe korekcyjne (w tym soczewki korekcyjne barwione) umożliwiające dokładne widzenie i zapobiegające znużeniu oka 
a) Soczewki do bliży 
b)Soczewki do dali 
c) Soczewki pryzmatyczne 
d)Soczewki dwuogniskowe 

2 Soczewki kontaktowe lecznicze 
twarde 
miękkie 

3 Obturatory dla dzieci 
4 Pomoce optyczne dla niedowidzących: 

a) lupa 
b)lunety, w tym monookulary 
c) okulary lornetkowe do bliży i dali 
d)okulary lupowe 

5 a) Proteza oka wykonana indywidualnie dla dzieci i młodzieży: 
proteza 
epiproteza 
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b)Proteza oka wykonana indywidualnie dla dorosłych: 
 proteza 

epiproteza 
6 a) Aparat (aparaty) słuchowy(e) na przewodnictwo powietrza lub kostne 

b)Wkładka uszna wykonana indywidualnie 
7 Systemy wspomagające słyszenie (pętle induktofoniczne, system FM i na podczerwień) 
8 Cewniki zewnętrzne do 30 szt. lub zamiennie kieszonki do zbiórki moczu do 30 szt. 
9 Cewniki urologiczne do 6 szt. 

10 a) Cewniki urologiczne jednorazowe 
b)Cewniki jednorazowe do odsysania górnych dróg oddechowych 

11 Worki do zbiórki moczu do 6 sztuk miesięcznie 
12 a) Pas do zbiornika na kał 

b)Worki wymienne do pasa w ilości do 90 szt. 
13 Worki samoprzylepne jednorazowego użycia w ilości do 90 szt. lub w równowartości ich kosztu inny sprzęt stomijny (np. zestawy  

irygacyjne, płytki + worki) po zabiegach na: 
– jelicie cienkim (ileostomii) 
– jelicie grubym (kolostomii) 
– układzie moczowym (urostomii) 

14 Worki do zbiórki moczu w ilości do 12 sztuk w przypadku nefrostomii lub w równowartości ich nabycia inny sprzęt urologiczny (np. cewniki  
urologiczne, paski mocujące) 

15 Pieluchy anatomiczne do 60 szt. miesięcznie w przypadku pacjentów: 
– z chorobą nowotworową przebiegającą w postaci owrzodziałych lub krwawiących guzów krocza, okolicy krzyżowej itp. 
– z przetokami nowotworowymi lub popromiennymi (pęcherzowo-pochwowymi, pęcherzowo-pochwowo-odbytniczymi,  

pochwowo-odbytniczymi) 
– z nietrzymaniem stolca lub moczu w wyniku chorób nowotworowych lub zamiennie pieluchomajtki do 60 szt. miesięcznie 
lub zamiennie podkłady do 60 szt. 
lub wkłady anatomiczne do 60 szt. 

16 Pieluchomajtki do 60 sztuk miesięcznie lub zamiennie pieluchy anatomiczne do 60 szt. miesięcznie dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia: 
– z głębokim upośledzeniem umysłowym, w zespołach otępiennych o różnej etiologii 
– w postępujących chorobach układu nerwowego z pęcherzem neurogennym lub z zaburzeniami mikcji zwieraczy 
– z wadami rozwojowymi, przepuklinami oponowo-rdzeniowymi, przepuklinami oponowo-mózgowymi, wynicowaniem pęcherza 
lub zamiennie podkłady do 60 szt. 
lub wkłady anatomiczne do 60 szt. 

17 Rurka tracheostomijna wraz z zapasowym wkładem 
18 Krtań elektroniczna (aparat wspomagający mowę) 
19 Proteza powietrzna - aparat do leczenia obturacyjnego bezdechu sennego 
20 Inhalator dyszowy: 

– nebulizator (generator aerozolu) 
– sprężarka powietrza 

21 Proteza piersi 
22 Peruki: 

– z włosów sztucznych 
– z włosów naturalnych 

23 Pas przepuklinowy: 
– jednostronny 
– obustronny 

24 Pas brzuszny 
25 Poduszka przeciwodleżynowa 
26 Materac przeciwodleżynowy
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…dobrze więc chronić 
dziecko – małe i duże – 
z ubezpieczeniem 
NNW szkolnym!

NNW SZKOLNE V
OFERTA SPECJALNA – GRUPOWA DLA PLACÓWKI OŚWIATOWEJ 
żłobki i przedszkola – szkoły podstawowe i średnie – szkoły pomaturalne i wyższe



Ryzyko / wariant               WARIANT IV  
Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku – trwały uszczerbek 
to trwałe uszkodzenia ciała lub zaburzenia ważnych funkcji, np. uszkodzenie żeber, nerek, rdzenia kręgowego czy 
kręgosłupa, zwichnięcia i złamania kończyn. Wypłata świadczenia zgodnie z tabelą oceny procentowej trwałego 
uszczerbku na zdrowiu. 
Jeżeli stopień (procent) trwałego uszczerbku na zdrowiu ustalony na podstawie tabeli uszczerbkowej wynosi do 10% 
włącznie, Compensa wypłaca 400 zł za każdy procent orzeczonego uszczerbku na zdrowiu

 45 000 zł 

Dodatkowe świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek aktów terroru  22 500 zł 

Świadczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku  60 000 zł 
Dodatkowe świadczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku w środku lokomocji lub wskutek 
aktów terroru  30 000 zł 

Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa lub kota, ukąszenia przez żmiję, użądlenia  200 zł 
Jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia nieszczęśliwego wypadku, w przypadku gdy nie został orzeczony 
trwały uszczerbek na zdrowiu  150 zł 

Zwrot kosztów zleconej przez lekarza operacji plastycznej będącej następstwem nieszczęśliwego wypadku  10 000 zł 

Zwrot kosztów korepetycji niezbędnych w następstwie nieszczęśliwego wypadku  500 zł 

Zwrot kosztów pomocy psychologicznej po nieszczęśliwym wypadku  500 zł 
Zwrot kosztów pomocy psychologicznej udzielonej opiekunowi prawnemu w związku ze śmiercią Ubezpieczonego 
dziecka na skutek nieszczęśliwego wypadku  200 zł 

Zwrot kosztów leczenia, m.in. koszt wizyt lekarskich po nieszczęśliwym wypadku, pobytu w szpitalu, badań, zabiegów 
i operacji, kosztów zakupu leków przepisanych w ramach leczenia  6 000 zł 

Dzienne świadczenie szpitalne – świadczenie szpitalne w związku z pobytem w szpitalu wskutek nieszczęśliwego 
wypadku 30 zł / dzień (limit 1 350 zł)

Jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania Ubezpieczonego: 
• anemia aplastyczna • choroba tropikalna • guz mózgu • mocznica • nowotwór złośliwy • paraliż • poliomyelitis • sepsa 
• stwardnienie rozsiane • udar mózgu • wrodzona wada serca • zawał serca • transplantacja

 5 000 zł 

Zwrot kosztów rehabilitacji – konsultacje i zabiegi zlecone przez lekarza w ramach leczenia powypadkowego  6 000 zł 
Zwrot kosztów wypożyczenia lub nabycia środków specjalnych albo uszkodzenia sprzętu medycznego (limit 
dotyczący uszkodzeń 500 zł), m.in. protezy, ortezy, aparaty, gorsety i kołnierze ortopedyczne, kule, balkoniki, wózki 
inwalidzkie

 6 000 zł 

Jednorazowe świadczenie w przypadku śmierci prawnego opiekuna Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego 
wypadku – jednorazowe świadczenie następuje pod warunkiem, że przyczyną śmierci prawnego opiekuna 
Ubezpieczonego był zaistniały w okresie ubezpieczenia nieszczęśliwy wypadek

 5 000 zł 

Dzienne świadczenie szpitalne z powodu choroby – pobyt w szpitalu związany jest z chorobą zdiagnozowaną przez 
lekarza w okresie ubezpieczenia 25 zł / dzień (limit 2 000 zł)

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, czyli koszty wynajęcia detektywa, umieszczenia 
informacji w mediach, wydruku ulotek 5 000 zł

Pomoc udzielana 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 roczna dla dzieci i młodzieży do 20 r.ż.  80 zł 
Składka roczna dla osób od 21 do 26 r.ż.  95 zł 

Zakres terytorialny ubezpieczenia obejmuje cały świat, z zastrzeżeniem 
postanowień określonych dla poszczególnych klauzul

* Dla uczniów od 13 do 26 r.ż. 

Zakres dodatkowy Sumy/limity Składka roczna
Klauzula nr 12 – odpowiedzialność cywilna dyrektora oraz personelu placówki oświatowej 100 000 zł 5 zł / osoba

Klauzula nr 13 – odpowiedzialność za mienie powierzone na przechowanie do szatni 3 000 zł / limit na 
zdarzenie 200 zł

200 zł płatne przez 
placówkę

Klauzula nr 14 – odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym (w tym podczas praktyk i stażu)* 25 000 zł 15 zł / osoba

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie marketingowy lub reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 k.c., a także nie ma charakteru materiału doradczego. Warunki ubezpieczenia 
oraz koszty i ryzyka z nim związane, jak również informacje na temat ograniczenia odpowiedzialności Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group określone są 
w ogólnych warunkach ubezpieczenia, dostępnych na www.compensa.pl. 04

/2
02

1

Zgłoś szkodę za pomocą internetowego formularza zgłoszenia 
szkody – komfortowego narzędzia online, za pomocą którego 
zgłosisz szkodę o dowolnej porze i dołączysz wymagane dokumenty.

Szkodę można zgłosić również za pomocą:
  infolinii Compensa Kontakt – 22 501 61 00 (codziennie w godzinach 8.00–20.00); 
  drukowanego formularza zgłoszenia szkody – wypełniony formularz (dostępny na 
stronie 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.

Zapytaj naszego Agenta

Do niniejszej oferty mają zastosowanie zapisy Ogólnych Warunków Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży, osób 
uczących się i personelu placówek oświatowych – Ubezpieczenie Szkolne V – przyjętych Uchwałą Zarządu Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 
Vienna Insurance Group nr 13/03/2020 z dnia 21 marca 2020 roku i zmienionych Aneksem nr 1 zatwierdzonym uchwałą Zarządu nr 21/04/2021 z dnia 
24.04.2021 r. i mających zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 30 kwietnia 2021 roku.
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NNW Szkolne V

Rok szkolny 
2021/2022

…dobrze więc chronić 
dziecko – małe i duże – 
z ubezpieczeniem 
NNW szkolnym!

NNW SZKOLNE V
OFERTA SPECJALNA – GRUPOWA DLA PLACÓWKI OŚWIATOWEJ 
żłobki i przedszkola – szkoły podstawowe i średnie – szkoły pomaturalne i wyższe



Ryzyko / wariant                WARIANT D  
Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku – trwały uszczerbek 
to trwałe uszkodzenia ciała lub zaburzenia ważnych funkcji, np. uszkodzenie żeber, nerek, rdzenia kręgowego czy 
kręgosłupa, zwichnięcia i złamania kończyn. Wypłata świadczenia zgodnie z tabelą oceny procentowej trwałego 
uszczerbku na zdrowiu. 
Jeżeli stopień (procent) trwałego uszczerbku na zdrowiu ustalony na podstawie tabeli uszczerbkowej wynosi do 10% 
włącznie, Compensa wypłaca 400 zł za każdy procent orzeczonego uszczerbku na zdrowiu

 100 000 zł 

Dodatkowe świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek aktów terroru  50 000 zł 

Świadczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku  100 000 zł 
Dodatkowe świadczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku w środku lokomocji lub wskutek 
aktów terroru  50 000 zł 

Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa lub kota, ukąszenia przez żmiję, użądlenia  200 zł 
Jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia nieszczęśliwego wypadku, w przypadku gdy nie został orzeczony 
trwały uszczerbek na zdrowiu  150 zł 

Zwrot kosztów zleconej przez lekarza operacji plastycznej będącej następstwem nieszczęśliwego wypadku  10 000 zł 

Zwrot kosztów korepetycji niezbędnych w następstwie nieszczęśliwego wypadku  500 zł 

Zwrot kosztów pomocy psychologicznej po nieszczęśliwym wypadku  500 zł 
Zwrot kosztów pomocy psychologicznej udzielonej opiekunowi prawnemu w związku ze śmiercią Ubezpieczonego 
dziecka na skutek nieszczęśliwego wypadku  200 zł 

Zwrot kosztów leczenia, m.in. koszt wizyt lekarskich po nieszczęśliwym wypadku, pobytu w szpitalu, badań, zabiegów 
i operacji, kosztów zakupu leków przepisanych w ramach leczenia  8 000 zł 

Jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania Ubezpieczonego: 
• anemia aplastyczna • choroba tropikalna • guz mózgu • mocznica • nowotwór złośliwy • paraliż • poliomyelitis • sepsa 
• stwardnienie rozsiane • udar mózgu • wrodzona wada serca • zawał serca • transplantacja

 5 000 zł 

Zwrot kosztów rehabilitacji – konsultacje i zabiegi zlecone przez lekarza w ramach leczenia powypadkowego  8 000 zł 
Zwrot kosztów wypożyczenia lub nabycia środków specjalnych albo uszkodzenia sprzętu medycznego (limit 
dotyczący uszkodzeń 500 zł), m.in. protezy, ortezy, aparaty, gorsety i kołnierze ortopedyczne, kule, balkoniki, wózki 
inwalidzkie

 8 000 zł 

Jednorazowe świadczenie w przypadku śmierci prawnego opiekuna Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego 
wypadku – jednorazowe świadczenie następuje pod warunkiem, że przyczyną śmierci prawnego opiekuna 
Ubezpieczonego był zaistniały w okresie ubezpieczenia nieszczęśliwy wypadek

 10 000 zł 

Dzienne świadczenie szpitalne z powodu choroby – pobyt w szpitalu związany jest z chorobą zdiagnozowaną przez 
lekarza w okresie ubezpieczenia 35 zł / dzień (limit 2 000 zł)

Jednorazowe świadczenie z tytułu leczenia szpitalnego wskutek nieszczęśliwego wypadku 3 000 zł
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, czyli koszty wynajęcia detektywa, umieszczenia 
informacji w mediach, wydruku ulotek 5 000 zł

Pomoc udzielana 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 roczna dla dzieci i młodzieży do 20 r.ż.  145 zł 
Składka roczna dla osób od 21 do 26 r.ż.  145 zł 

Zakres terytorialny ubezpieczenia obejmuje cały świat, z zastrzeżeniem 
postanowień określonych dla poszczególnych klauzul

* Dla uczniów od 13 do 26 r.ż.

Zakres dodatkowy Sumy/limity Składka roczna
Klauzula nr 12 – odpowiedzialność cywilna dyrektora oraz personelu placówki oświatowej 100 000 zł 5 zł / osoba

Klauzula nr 13 – odpowiedzialność za mienie powierzone na przechowanie do szatni 3 000 zł / limit na 
zdarzenie 200 zł

200 zł płatne przez 
placówkę

Klauzula nr 14 – odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym (w tym podczas praktyk i stażu)* 25 000 zł 15 zł / osoba

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie marketingowy lub reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 k.c., a także nie ma charakteru materiału doradczego. Warunki ubezpieczenia 
oraz koszty i ryzyka z nim związane, jak również informacje na temat ograniczenia odpowiedzialności Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group określone są 
w ogólnych warunkach ubezpieczenia, dostępnych na www.compensa.pl. 04
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Zgłoś szkodę za pomocą internetowego formularza zgłoszenia 
szkody – komfortowego narzędzia online, za pomocą którego 
zgłosisz szkodę o dowolnej porze i dołączysz wymagane dokumenty.

Szkodę można zgłosić również za pomocą:
  infolinii Compensa Kontakt – 22 501 61 00 (codziennie w godzinach 8.00–20.00); 
  drukowanego formularza zgłoszenia szkody – wypełniony formularz (dostępny na 
stronie 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.

Zapytaj naszego Agenta

Do niniejszej oferty mają zastosowanie zapisy Ogólnych Warunków Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży, osób 
uczących się i personelu placówek oświatowych – Ubezpieczenie Szkolne V – przyjętych Uchwałą Zarządu Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 
Vienna Insurance Group nr 13/03/2020 z dnia 21 marca 2020 roku i zmienionych Aneksem nr 1 zatwierdzonym uchwałą Zarządu nr 21/04/2021 z dnia 
24.04.2021 r. i mających zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 30 kwietnia 2021 roku.
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NNW SZKOLNE V
OFERTA SPECJALNA – GRUPOWA DLA PLACÓWKI OŚWIATOWEJ 
żłobki i przedszkola – szkoły podstawowe i średnie – szkoły pomaturalne i wyższe



Ryzyko / wariant                WARIANT II  
Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku – trwały 
uszczerbek to trwałe uszkodzenia ciała lub zaburzenia ważnych funkcji, np. uszkodzenie żeber, nerek, rdzenia 
kręgowego czy kręgosłupa, zwichnięcia i złamania kończyn. Wypłata świadczenia zgodnie z tabelą oceny 
procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu

 25 000 zł 

Dodatkowe świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek aktów terroru  12 500 zł 

Świadczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku  20 000 zł 
Dodatkowe świadczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku w środku lokomocji lub 
wskutek aktów terroru  10 000 zł 

Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa lub kota, ukąszenia przez żmiję, użądlenia  200 zł 
Jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia nieszczęśliwego wypadku, w przypadku gdy nie został 
orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu  150 zł 

Zwrot kosztów zleconej przez lekarza operacji plastycznej będącej następstwem nieszczęśliwego wypadku  10 000 zł 

Zwrot kosztów korepetycji niezbędnych w następstwie nieszczęśliwego wypadku  500 zł 

Zwrot kosztów pomocy psychologicznej po nieszczęśliwym wypadku  500 zł 
Zwrot kosztów pomocy psychologicznej udzielonej opiekunowi prawnemu w związku ze śmiercią 
Ubezpieczonego dziecka na skutek nieszczęśliwego wypadku  200 zł 

Zwrot kosztów leczenia, m.in. koszt wizyt lekarskich po nieszczęśliwym wypadku, pobytu w szpitalu, badań, 
zabiegów i operacji, kosztów zakupu leków przepisanych w ramach leczenia  3 000 zł 

Dzienne świadczenie szpitalne – świadczenie szpitalne w związku z pobytem w szpitalu wskutek 
nieszczęśliwego wypadku 20 zł / dzień (limit 900 zł)

Jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania Ubezpieczonego: 
• anemia aplastyczna • choroba tropikalna • guz mózgu • mocznica • nowotwór złośliwy • paraliż • poliomyelitis 
• sepsa • stwardnienie rozsiane • udar mózgu • wrodzona wada serca • zawał serca • transplantacja

 4 000 zł 

Zwrot kosztów rehabilitacji – konsultacje i zabiegi zlecone przez lekarza w ramach leczenia powypadkowego  3 000 zł 
Zwrot kosztów wypożyczenia lub nabycia środków specjalnych albo uszkodzenia sprzętu medycznego (limit 
dotyczący uszkodzeń 500 zł), m.in. protezy, ortezy, aparaty, gorsety i kołnierze ortopedyczne, kule, balkoniki, 
wózki inwalidzkie

 4 000 zł 

Jednorazowe świadczenie w przypadku śmierci prawnego opiekuna Ubezpieczonego wskutek 
nieszczęśliwego wypadku – jednorazowe świadczenie następuje pod warunkiem, że przyczyną śmierci prawnego 
opiekuna Ubezpieczonego był zaistniały w okresie ubezpieczenia nieszczęśliwy wypadek

 5 000 zł 

Dzienne świadczenie szpitalne z powodu choroby – pobyt w szpitalu związany jest z chorobą zdiagnozowaną 
przez lekarza w okresie ubezpieczenia 20 zł / dzień (limit 2 000 zł)

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, czyli koszty wynajęcia detektywa, umieszczenia 
informacji w mediach, wydruku ulotek 5 000 zł

Pomoc udzielana 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 roczna dla dzieci i młodzieży do 20 r.ż.  55 zł 
Składka roczna dla osób od 21 do 26 r.ż.  65 zł 

Zakres terytorialny ubezpieczenia obejmuje cały świat, z zastrzeżeniem 
postanowień określonych dla poszczególnych klauzul

* Dla uczniów od 13 do 26 r.ż.

Zakres dodatkowy Sumy/limity Składka roczna
Klauzula nr 12 – odpowiedzialność cywilna dyrektora oraz personelu placówki oświatowej 100 000 zł 5 zł / osoba

Klauzula nr 13 – odpowiedzialność za mienie powierzone na przechowanie do szatni 3 000 zł / limit na 
zdarzenie 200 zł

200 zł płatne przez 
placówkę

Klauzula nr 14 – odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym (w tym podczas praktyk i stażu)* 25 000 zł 15 zł / osoba

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie marketingowy lub reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 k.c., a także nie ma charakteru materiału doradczego. Warunki ubezpieczenia 
oraz koszty i ryzyka z nim związane, jak również informacje na temat ograniczenia odpowiedzialności Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group określone są 
w ogólnych warunkach ubezpieczenia, dostępnych na www.compensa.pl. 04
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Zgłoś szkodę za pomocą internetowego formularza zgłoszenia 
szkody – komfortowego narzędzia online, za pomocą którego 
zgłosisz szkodę o dowolnej porze i dołączysz wymagane dokumenty.

Szkodę można zgłosić również za pomocą:
  infolinii Compensa Kontakt – 22 501 61 00 (codziennie w godzinach 8.00–20.00); 
  drukowanego formularza zgłoszenia szkody – wypełniony formularz (dostępny na 
stronie 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.

Zapytaj naszego Agenta

Do niniejszej oferty mają zastosowanie zapisy Ogólnych Warunków Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży, osób 
uczących się i personelu placówek oświatowych – Ubezpieczenie Szkolne V – przyjętych Uchwałą Zarządu Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 
Vienna Insurance Group nr 13/03/2020 z dnia 21 marca 2020 roku i zmienionych Aneksem nr 1 zatwierdzonym uchwałą Zarządu nr 21/04/2021 z dnia 
24.04.2021 r. i mających zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 30 kwietnia 2021 roku.
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NNW SZKOLNE V
OFERTA SPECJALNA – GRUPOWA DLA PLACÓWKI OŚWIATOWEJ 
żłobki i przedszkola – szkoły podstawowe i średnie – szkoły pomaturalne i wyższe



Ryzyko / wariant                WARIANT III 
Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku – trwały 
uszczerbek to trwałe uszkodzenia ciała lub zaburzenia ważnych funkcji, np. uszkodzenie żeber, nerek, rdzenia 
kręgowego czy kręgosłupa, zwichnięcia i złamania kończyn. Wypłata świadczenia zgodnie z tabelą oceny 
procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu

 35 000 zł 

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

Świadczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku  40 000 zł 
Dodatkowe świadczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku w środku lokomocji lub 
wskutek aktów terroru  20 000 zł 

Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa lub kota, ukąszenia przez żmiję, użądlenia  200 zł 
Jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia nieszczęśliwego wypadku, w przypadku gdy nie został 
orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu  150 zł 

Zwrot kosztów zleconej przez lekarza operacji plastycznej będącej następstwem nieszczęśliwego wypadku  10 000 zł 

Zwrot kosztów korepetycji niezbędnych w następstwie nieszczęśliwego wypadku  500 zł 

Zwrot kosztów pomocy psychologicznej po nieszczęśliwym wypadku  500 zł 
Zwrot kosztów pomocy psychologicznej udzielonej opiekunowi prawnemu w związku ze śmiercią 
Ubezpieczonego dziecka na skutek nieszczęśliwego wypadku  200 zł 

Zwrot kosztów leczenia, m.in. koszt wizyt lekarskich po nieszczęśliwym wypadku, pobytu w szpitalu, badań, 
zabiegów i operacji, kosztów zakupu leków przepisanych w ramach leczenia  4 500 zł 

Dzienne świadczenie szpitalne – świadczenie szpitalne w związku z pobytem w szpitalu wskutek 
nieszczęśliwego wypadku 25 zł / dzień (limit 1 125 zł)

Jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania Ubezpieczonego: 
• anemia aplastyczna • choroba tropikalna • guz mózgu • mocznica • nowotwór złośliwy • paraliż
• poliomyelitis • sepsa • stwardnienie rozsiane • udar mózgu • wrodzona wada serca • zawał serca • transplantacja

 5 000 zł 

Zwrot kosztów rehabilitacji – konsultacje i zabiegi zlecone przez lekarza w ramach leczenia powypadkowego  4 500 zł 
Zwrot kosztów wypożyczenia lub nabycia środków specjalnych albo uszkodzenia sprzętu medycznego (limit 
dotyczący uszkodzeń 500 zł), m.in. protezy, ortezy, aparaty, gorsety i kołnierze ortopedyczne, kule, balkoniki, 
wózki inwalidzkie

 5 000 zł 

Jednorazowe świadczenie w przypadku śmierci prawnego opiekuna Ubezpieczonego wskutek 
nieszczęśliwego wypadku – jednorazowe świadczenie następuje pod warunkiem, że przyczyną śmierci prawnego 
opiekuna Ubezpieczonego był zaistniały w okresie ubezpieczenia nieszczęśliwy wypadek

 5 000 zł 

Dzienne świadczenie szpitalne z powodu choroby – pobyt w szpitalu związany jest z chorobą zdiagnozowaną 
przez lekarza w okresie ubezpieczenia 25 zł / dzień (limit 2 000 zł)

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, czyli koszty wynajęcia detektywa, umieszczenia 
informacji w mediach, wydruku ulotek 5 000 zł

Pomoc udzielana 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 roczna dla dzieci i młodzieży do 20 r.ż.  65 zł 
Składka roczna dla osób od 21 do 26 r.ż.  77 zł 

Zakres terytorialny ubezpieczenia obejmuje cały świat, z zastrzeżeniem 
postanowień określonych dla poszczególnych klauzul

* Dla uczniów od 13 do 26 r.ż.

Zakres dodatkowy Sumy/limity Składka roczna
Klauzula nr 12 – odpowiedzialność cywilna dyrektora oraz personelu placówki oświatowej 100 000 zł 5 zł / osoba

Klauzula nr 13 – odpowiedzialność za mienie powierzone na przechowanie do szatni 3 000 zł / limit na 
zdarzenie 200 zł

200 zł płatne przez 
placówkę

Klauzula nr 14 – odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym (w tym podczas praktyk i stażu)* 25 000 zł 15 zł / osoba

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie marketingowy lub reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 k.c., a także nie ma charakteru materiału doradczego. Warunki ubezpieczenia 
oraz koszty i ryzyka z nim związane, jak również informacje na temat ograniczenia odpowiedzialności Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group określone są 
w ogólnych warunkach ubezpieczenia, dostępnych na www.compensa.pl. 04
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Zgłoś szkodę za pomocą internetowego formularza zgłoszenia 
szkody – komfortowego narzędzia online, za pomocą którego 
zgłosisz szkodę o dowolnej porze i dołączysz wymagane dokumenty.

Szkodę można zgłosić również za pomocą:
  infolinii Compensa Kontakt – 22 501 61 00 (codziennie w godzinach 8.00–20.00); 
  drukowanego formularza zgłoszenia szkody – wypełniony formularz (dostępny na 
stronie 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.

Zapytaj naszego Agenta

Do niniejszej oferty mają zastosowanie zapisy Ogólnych Warunków Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży, osób 
uczących się i personelu placówek oświatowych – Ubezpieczenie Szkolne V – przyjętych Uchwałą Zarządu Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 
Vienna Insurance Group nr 13/03/2020 z dnia 21 marca 2020 roku i zmienionych Aneksem nr 1 zatwierdzonym uchwałą Zarządu nr 21/04/2021 z dnia 
24.04.2021 r. i mających zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 30 kwietnia 2021 roku.



…dobrze więc chronić 
dziecko – małe i duże – 
z ubezpieczeniem 
NNW szkolnym!

Czasem los 
daje szkołę…

NNW SZKOLNE V
OFERTA SPECJALNA – GRUPOWA DLA PLACÓWKI OŚWIATOWEJ 
żłobki i przedszkola – szkoły podstawowe i średnie – szkoły pomaturalne i wyższe

Rok szkolny 
2021/2022

NNW Szkolne V



Ryzyko / wariant WARIANT I 
Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku – 
trwały uszczerbek to trwałe uszkodzenia ciała lub zaburzenia ważnych funkcji, np. uszkodzenie żeber, 
nerek, rdzenia kręgowego czy kręgosłupa, zwichnięcia i złamania kończyn. Wypłata świadczenia 
zgodnie z tabelą oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu

 15 000 zł 

Dodatkowe świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek aktów terroru  7 500 zł 

Świadczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku  10 000 zł 
Dodatkowe świadczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku w środku 
lokomocji lub wskutek aktów terroru  5 000 zł 

Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa lub kota, ukąszenia przez żmiję, 
użądlenia  200 zł 

Jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia nieszczęśliwego wypadku, w przypadku gdy nie 
został orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu  150 zł 

Zwrot kosztów zleconej przez lekarza operacji plastycznej będącej następstwem 
nieszczęśliwego wypadku  10 000 zł 

Zwrot kosztów korepetycji niezbędnych w następstwie nieszczęśliwego wypadku  500 zł 

Zwrot kosztów pomocy psychologicznej po nieszczęśliwym wypadku  500 zł 
Zwrot kosztów pomocy psychologicznej udzielonej opiekunowi prawnemu w związku ze śmiercią 
Ubezpieczonego dziecka na skutek nieszczęśliwego wypadku  200 zł 

Zwrot kosztów leczenia, m.in. koszt wizyt lekarskich po nieszczęśliwym wypadku, pobytu w szpitalu, 
badań, zabiegów i operacji, kosztów zakupu leków przepisanych w ramach leczenia  2 000 zł 

Dzienne świadczenie szpitalne – świadczenie szpitalne w związku z pobytem w szpitalu wskutek 
nieszczęśliwego wypadku 15 zł / dzień (limit 675 zł)

Jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania Ubezpieczonego: 
• anemia aplastyczna • choroba tropikalna • guz mózgu • mocznica • nowotwór złośliwy • paraliż
• poliomyelitis • sepsa • stwardnienie rozsiane • udar mózgu • wrodzona wada serca • zawał serca  
• transplantacja

 3 000 zł 

Zwrot kosztów rehabilitacji – konsultacje i zabiegi zlecone przez lekarza w ramach leczenia 
powypadkowego  2 000 zł 

Zwrot kosztów wypożyczenia lub nabycia środków specjalnych albo uszkodzenia sprzętu 
medycznego (limit dotyczący uszkodzeń 500 zł), m.in. protezy, ortezy, aparaty, gorsety i kołnierze 
ortopedyczne, kule, balkoniki, wózki inwalidzkie

 3 000 zł 

Dzienne świadczenie szpitalne z powodu choroby – pobyt w szpitalu związany jest z chorobą 
zdiagnozowaną przez lekarza w okresie ubezpieczenia 10 zł / dzień (limit 2 000 zł)

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, czyli koszty wynajęcia detektywa, 
umieszczenia informacji w mediach, wydruku ulotek 5 000 zł

Pomoc udzielana 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 roczna dla dzieci i młodzieży do 20 r.ż. 44 zł
Składka roczna dla osób od 21 do 26 r.ż. 52 zł

Zakres terytorialny ubezpieczenia obejmuje cały świat, z zastrzeżeniem 
postanowień określonych dla poszczególnych klauzul

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie marketingowy lub reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 k.c., a także nie ma charakteru materiału doradczego. Warunki ubezpieczenia 
oraz koszty i ryzyka z nim związane, jak również informacje na temat ograniczenia odpowiedzialności Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group określone są 
w ogólnych warunkach ubezpieczenia, dostępnych na www.compensa.pl. 

 * Dla uczniów od 13 do 26 r.ż.
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Zgłoś szkodę za pomocą internetowego formularza zgłoszenia 
szkody – komfortowego narzędzia online, za pomocą którego 
zgłosisz szkodę o dowolnej porze i dołączysz wymagane dokumenty.

Szkodę można zgłosić również za pomocą:
  infolinii Compensa Kontakt – 22 501 61 00 (codziennie w godzinach 8.00–20.00); 
  drukowanego formularza zgłoszenia szkody – wypełniony formularz (dostępny na 
stronie 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.

Zapytaj naszego Agenta

Zakres dodatkowy Sumy/limity Składka roczna
Klauzula nr 12 – odpowiedzialność cywilna dyrektora oraz personelu placówki oświatowej 100 000 zł 5 zł / osoba

Klauzula nr 13 – odpowiedzialność za mienie powierzone na przechowanie do szatni 3 000 zł / limit na 
zdarzenie 200 zł

200 zł płatne przez 
placówkę

Klauzula nr 14 – odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym (w tym podczas praktyk i stażu)* 25 000 zł 15 zł / osoba

Do niniejszej oferty mają zastosowanie zapisy Ogólnych Warunków Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży, osób 
uczących się i personelu placówek oświatowych – Ubezpieczenie Szkolne V – przyjętych Uchwałą Zarządu Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 
Vienna Insurance Group nr 13/03/2020 z dnia 21 marca 2020 roku i zmienionych Aneksem nr 1 zatwierdzonym uchwałą Zarządu nr 21/04/2021 z dnia 
24.04.2021 r. i mających zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 30 kwietnia 2021 roku.


