
 

 

 

 

Dodatkowych informacji udziela 

nasz doradca ubezpieczeniowy: 

Drodzy Rodzice! 
 

Ubezpieczenie  dzieci i młodzieży 

od następstw nieszczęśliwych wypadków  

w 2022/2023 KLASA   …… 

Pragniemy Państwa poinformować, że Rada Rodziców Szkoły 

Podstawowej nr 4 w Lublinie zarekomendowała spośród kilku 

propozycji, ubezpieczenie grupowe uczniów od następstw 

nieszczęśliwych wypadków w  
Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group 

Suma ubezpieczenia: 13.000 zł.   Składka 45 zł. 
Ubezpieczenie CAŁODOBOWE na całym świecie z włączeniem 

sportów wysokiego ryzyka i klas sportowych (zgodnie z listą sportów w 

warunkach ogólnych). 

Okres ubezpieczenia od 1 września 2022 do 31 sierpnia 2023r. 

Ubezpieczenie jest dobrowolne! 
 

Poniżej przedstawiamy skrócony zakres ubezpieczenia: 

Compensa odpowiada między innymi za: 

• wypadki doznane na terytorium RP i za granicą; 

• złamania kości; 

• zwichnięcia stawów; 

 zranienia, rany cięte, szarpane 

• uszczerbki w wyniku epilepsji oraz z powodu omdleń   

• pogryzienia przez zwierzęta, owady; 

• oparzenia, odmrożenia II lub III stopnia; 

• udar (krwotok śródczaszkowy) i zawał mięśnia sercowego; 

     • świadczenie tytułu wystąpienia NW w przypadku, gdy nie został 

  orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu; 
 

100 % uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW  13.000 zł 

za 1 % uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW 130 zł 

zwrot kosztów leczenia  
do 3.500 zł 

zwrot kosztów rehabilitacji do 5.000 zł 

dzienne świadczenie szpitalne w wyniku NW i choroby 50 zł za dzień 
pobytu 

 jednorazowe świadczenie na wypadek śmierci jednego 
lub obojga rodziców wyniku NW 

5.000 zł 

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

6.500 zł 

Opłacanie składek! 
Składki będą zbierane przez osoby z trójki klasowej na pierwszym 

zebraniu we wrześniu. Składka 45 zł. 
Więcej informacji(pełna oferta, warunki ubezpieczenia, druk zgłoszenia szkody, tabela 

uszczerbków, informacja o RODO, dystrybutorze) znajduje się na stronie szkoły. W razie 

dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu. 

 

 
 

 

ul. Koncertowa 9, lok. U3  

20-843 Lublin 

 

biuro@siewniak.eu 

 

 

 

Profesjonalne Doradztwo 

Ubezpieczeniowe i Leasingowe 

Danuta Siewniak 
604 640 081 
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