
Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje umowne podane są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Następstw 
Nieszczęśliwych Wypadków II (1111) zatwierdzonych uchwałą Zarządu nr 9/03/2018 i mających zastosowanie do umów zawieranych od dnia  
27 marca 2018 roku (zwane dalej OWU) zmienionych Klauzulą szkolną zatwierdzoną uchwałą Zarządu nr 15/03/2020 z dnia 21.03.2020 roku  
oraz dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia (polisie).     

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

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych 
Wypadków II 1111 – Klauzula szkolna
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Przedsiębiorstwo: Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group Produkt: Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych 
Wypadków II (1111) – Klauzula szkolna
 
Kraj rejestracji: Polska Data wydania zezwolenia: 12.02.1990 r.

 
Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie i życie Ubezpieczonego 
w zakresie ryzyk:

 śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku oraz środku 
lokomocji lub aktów sabotażu i terroru 

 trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego 
wypadku oraz w wskutek aktów sabotażu i terroru 

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

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

 zwrot kosztów korepetycji niezbędnych w następstwie 
nieszczęśliwego wypadku

 zwrot kosztów pomocy psychologicznej po nieszczęśliwym 
wypadku

 zwrot kosztów pomocy psychologicznej udzielonej opiekunowi 
prawnemu w związku ze śmiercią Ubezpieczonego dziecka 
na skutek nieszczęśliwego wypadku

 zwrot kosztów poszukiwania dziecka w przypadku zaginięcia

 pomoc udzielana opiekunom prawnym w przypadku 
uprowadzenia lub zaginięcia ubezpieczonego dziecka

 zwrot kosztów operacji plastycznej niezbędnej wskutek 
nieszczęśliwego wypadku

 zwrot kosztów leczenia

 jednorazowe świadczenie z tytułu leczenia szpitalnego 
wskutek nieszczęśliwego wypadku

 jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania 
Ubezpieczonego

 zwrot kosztów rehabilitacji

 zwrot kosztów wypożyczenia lub nabycia środków 
specjalnych lub uszkodzenia sprzętu medycznego 

 jednorazowe świadczenie w przypadku śmierci prawnego 
opiekuna Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku

 dzienne świadczenie szpitalne z powodu choroby

 dziecko w sieci

Sumy ubezpieczenia określane są przy zawarciu umowy 
ubezpieczenia zgodnie z wyborem Ubezpieczejącego.

 
Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

 ubezpieczenie nie obejmuje uszczerbków, które powstały 
przed zawarciem umowy, jeśli postanowienia umowy  
nie stanowią inaczej Compensa nie odpowiada  
za nieszczęśliwe wypadki powstałe w następstwie 
zawodowego uprawiania sportu lub sportów ekstremalnych( 
za wyjątkiem sportów wskazanych w Ogólnych warunkach 
ubezpieczenia). Dodatkowo ubezpieczeniem nie może zostać 
objęta osoba, która ukończyła 20 rok życia 

 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 odpowiedzalności za zakażenie wirusem HIV 

 Compensa nie odpowiada za zdarzenia powstałe w związku  
z zarobkowym uprawianiem sportu

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



 Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

 Na terytorium świata, z zastrzeżeniem Klauzul dla których zakres terytorialny ubezpieczenia został ograniczony do terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej 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 lekarz po zajściu zdarzenie 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 lub w ratach, stosownie do postanowień umowy ubezpieczenia.

Terminy płatności składki albo rat składki oraz ich wysokość 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 sumy gwarancyjnej 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  przypadku zawarcia umowy przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, w  której Ubezpieczający jest konsumentem, 
termin, w  ciągu którego może on odstąpić od umowy ubezpieczenia, składając pisemne oświadczenie w tym zakresie, wynosi 30 dni od dnia 
poinformowania go o  zawarciu umowy lub od dnia doręczenia mu informacji określonych w art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku 
o prawach konsumenta, jeżeli jest to termin późniejszy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie zostało 
wysłane. Prawo do odstąpienia od umowy ubezpieczenia nie przysługuje ubezpieczającemu będącemu konsumentem, jeżeli umowa zawarta 
została na okres krótszy niż 30 dni.

W zakresie Ubezpieczeń osobowych Ubezpieczający uprawniony jest do wypowiedzenia umowy w każdym czasie ze skutkiem 
natychmiastowym.  


