
      

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO 

NA ROK SZKOLNY 2011/2012 

 

Z DZIENNIKIEM ELEKTRONICZNYM ONLINE DLA SZKOŁY ORAZ 

DOSTĘPEM DLA RODZICÓW PRZEZ INTERNET WRAZ MOBILNYMI 

URZĄDZENIAMI KOMPUTEROWYMI – GRATIS! 

 

 

 

7 POWODÓW, DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ Z TEJ OFERTY? 

1. E-DZIENNIK Z DOSTĘPEM DLA RODZICÓW WRAZ Z URZĄDZENIAMI – GRATIS! 

2. UBEZPIECZENIE NNW DLA UCZNIA JUŻ OD 27 ZŁ 

3. UBEZPIECZENIE OC DLA NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW – GRATIS! 

4. SZEROKI PAKIET UBEZPIECZENIA 

5. SZYBKA LIKWIDACJA SZKÓD – TRYB BEZKOMISYJNY 

6. AŻ DO 10% UCZNIÓW MOŻLIWYCH DO ZWOLNIENIA Z OPŁAT 

7. JAKOŚĆ USŁUG GWARANTOWANA PRZEZ RENOMOWEGO UBEZPIECZYCIELA 

 

CZAS PROMOCJI OGRANICZONY.
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Wybierając dobre 

ubezpieczenie 
zestaw dziennika elektronicznego 

z mobilnymi urządzeniami otrzymasz 

gratis. 
 

Wybierając jeden z pakietów ubezpieczenia NNW 

firmy Compensa Twoja szkoła otrzymuje gratis 

roczny abonament na dziennik internetowy 

MobiReg. Dodatkowo w zależności od wariantu 

ubezpieczenia oraz ilości uczniów szkoła otrzymuje 

urządzenia MobiReg – Mobilny Dziennik 

Elektroniczny. Oferta ważna >100 ubezpieczonych. 

 

 

Tabela 1. Przykładowy zestaw gratisowy przy wyborze poszczególnych pakietów dla szkoły liczącej 300 uczniów. 

 Wariant I Wariant II Wariant III Wariant IV 

Cena ubezpieczenia za 1 ucznia 

(brutto) 
27 zł 38 zł 44 zł 55 zł 

Suma ubezpieczenia 

(100% trwałego uszczerbku na 

zdrowiu lub śmierd / częściowy 

trwały uszczerbek na zdrowiu) 

7 000 zł 

/ 

5 000 zł 

10 000 zł 

/ 

7 000 zł 

12 000 zł 

/ 

8 000 zł 

15 000 zł 

/ 

10 000 zł 

Ubezpieczenie OC  

dla nauczycieli 
GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS 

Roczny abonament za dziennik 

internetowy z dostępem dla 

rodziców. 

GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS 

Roczny abonament za utrzymanie 

na serwerach (hosting) 
GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS 

Liczba urządzeo MobiReg MR02 

przy 300 uczniach. 
3 szt. 5 szt. 6 szt. 9 szt. 

Wartośd otrzymanego zestawu 

gratisowego (brutto) przy 300 

uczniach. 

WARTOŚĆ  

GRATISÓW 

3 813 zł 

WARTOŚĆ 

GRATISÓW 

5 535 zł 

WARTOŚĆ 

GRATISÓW 

6 393 zł 

WARTOŚĆ 

GRATISÓW 

8 979 zł 

 

Opcjonalnie istnieje możliwośd wykupienia ubezpieczenia OC dla Dyrektora w wysokości 70zł. 

 

Dodatkowo szkoła w ramach tej oferty może dokupid urządzenia MobiReg w gwarantowanej cenie 

500zł netto oraz szkolenie wdrożeniowe w szkole (4 godzinne) w cenie 600zł netto. 

 

Skontaktuj się i poznaj wielkośd gratisów dla Twojej szkoły.  

Zadzwoo 71 71 70 800 lub napisz na emaila: handlowy@dreamtec.pl  

mailto:handlowy@dreamtec.pl
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OFERTA UBEZPIECZENIOWA NA UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW 

NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW  DZIECI, MŁODZIEŻY SZKOLNEJ ORAZ 

PRACOWNIKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 

 

Szanowni Paostwo, 

 

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeo S.A. Vienna Insurance Group ma przyjemnośd przedstawid 

Paostwu ofertę ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży oraz 

personelu placówek oświatowych.  

Niniejsza oferta stanowi promesę zawarcia umowy ubezpieczenia z początkiem ochrony 

ubezpieczeniowej od dnia 01.09.2011r., pod warunkiem nie wniesienia zastrzeżeo lub rezygnacji z 

niniejszej oferty do dnia 10.09.2011r. 

Rodzaj ubezpieczenia: 

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży oraz personelu 

placówek oświatowych 

Zakres ubezpieczenia: 

ubezpieczenie obejmuje całodobowo następstwa nieszczęśliwych wypadków, jakie mogą się 

wydarzyd podczas: 

- nauki lub pracy, 

- w drodze z domu do szkoły / pracy i ze szkoły / pracy do domu, 

- w życiu prywatnym, 

- podczas uprawiania sportu w ramach rekreacji lub rehabilitacji. 

powstałe na terytorium całego świata. 

 
W przypadku osób studiujących w trybie zaocznym lub wieczorowym zakres ubezpieczenia 

ograniczony jest wyłącznie do następstw nieszczęśliwych wypadków, jakie mogą się 

wydarzyd podczas nauki oraz w drodze z domu do szkoły i ze szkoły do domu.   

Przedmiot 

ubezpieczenia: 

następstwa nieszczęśliwych wypadków powodujące trwałe uszkodzenia ciała, rozstrój 

zdrowia lub śmierd Ubezpieczonego, w tym następstwa zawału serca i udaru mózgu 
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 Rodzaj świadczenia Wysokośd wypłaty  

 

śmierd Ubezpieczonego w wyniku NW (w 

tym utonięcie) 
100% sumy ubezpieczenia 

całkowity (100%) trwały uszczerbek na 

zdrowiu (trwałe inwalidztwo) 

100% sumy ubezpieczenia  
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częściowy trwały uszczerbek na zdrowiu w 

tym też: 

% sumy ubezpieczenia w jakim 

Ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku 

 poparzenie ciała niezależnie od stopnia 
% sumy ubezpieczenia w jakim 

Ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku 

 skutki pogryzienia przez psa 
% sumy ubezpieczenia w jakim 

Ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku 

 uszczerbek na zdrowiu, w wyniku 

nieudanej próby samobójczej  

% sumy ubezpieczenia w jakim 

Ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku 
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 Zwrot kosztów naprawy lub nabycia 

przedmiotów ortopedycznych i środków 

pomocniczych 

Odpowiednio do wariantów ubezpieczenia 

do kwoty 500zł/700zł/800zł/1000zł 

 Zwrot kosztów przeszkolenia 

zawodowego 

Odpowiednio do wariantów ubezpieczenia 

do kwoty 500zł/700zł/800zł/1000zł 

Zwrot kosztów operacji plastycznej 20% sumy ubezpieczenia 

Zakres ubezpieczenia musi byd jednakowy dla wszystkich Ubezpieczonych 

SKŁADKA ZA UBEZPIECZENIE ZA JEDNEGO UBEZPIECZONEGO OKREŚLONA JEST W TABELI 1 (25zł/35zł/45zł/55zł). 

Forma ubezpieczenia 

Imienna ( w przypadku nie ubezpieczenia wszystkich uczniów / studentów / 

pracowników) lub  

bezimienna ( w przypadku objęcia wszystkich uczniów / studentów / 

pracowników). 

W umowie zawieranej w formie bezimiennej COMPENSA może   

zwolnid z opłaty składki uczniów lub studentów znajdujących się w    

szczególnej trudnej sytuacji materialnej do 10 % ogólnej liczby  

ubezpieczonych dzieci lub młodzieży. 

Warunki ubezpieczenia 

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci 

i młodzieży oraz personelu w szkołach i innych jednostkach oświatowych z 

dnia 09 czerwca 2010r., ze zmianami wynikającymi z niniejszej oferty 

Likwidacja szkód 

Ustalenie wysokości należnego świadczenia odbywa się na podstawie 

pisemnego zgłoszenia wypadku podpisanego przez Ubezpieczonego 

(opiekuna prawnego) oraz dokumentacji medycznej  (systemem 

bezkomisyjnym). W uzasadnionych  przypadkach stopieo trwałego 

uszczerbku na zdrowiu może byd ustalany na podstawie badao 

przeprowadzonych przez lekarza. Przyjęcie takiego rozwiązania wpływa 

korzystnie na szybkośd procesu likwidacji. 

Formy zgłoszenia szkody: 

 Pisemne za pośrednictwem poczty na adres : 
         02-342 Warszawa,Al. Jerozolimskie 162  

 Osobiście w każdej placówce terenowej COMPENSY 
      

Druk zgłoszenia szkody dostępny jest na stronie Compensa 
 
www.compensa.pl   bądź w szkole 

 
Pomoc w zakresie dokumentacji dotyczącej szkody można uzyskad za 
pośrednictwem infolinii: telefony do Call Center Compensa: 
 
Dla telefonów stacjonarnych:  Dla telefonów komórkowych:  

0 801 120 000   0 22 501 60 00 

 

Oferta ważna do dnia 01.08.2011 do 30.08.2011r 

Zapraszamy do współpracy. 

Tel. 71 71 70 800      email: handlowy@dreamtec.pl  

http://www.compensa.pl/
mailto:handlowy@dreamtec.pl

