
WYTYCZNE DO ZAWIERANIA UMÓW UBEZPIECZENIA NNW DZIECI, 

MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ I PERSONELU PLACÓWEK 

OŚWIATOWYCH – UBEZPIECZENIE SZKOLNE V 184 

 

Niniejsze wytyczne mają zastosowanie do zawierania umów ubezpieczenia Następstw 

nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży, osób uczących się i personelu placówek 

oświatowych - Ubezpieczenie szkolne V (184) przyjętych Uchwałą Zarządu Compensa 

Towarzystwo Ubezpieczeń S.A Vienna Insurance Group nr 13/03/2020 z dnia 21 marca 

2020roku i mających zastosowanie do umów zawieranych od dnia 15 kwietnia 2020 roku.  

 

I. PODSTAWY PRAWNE 

1. Podstawy prawne do zawierania umów ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych 

wypadków: 

a) Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z dnia 11 września 2015 roku 

wraz z ustawami zmieniającymi oraz aktami wykonawczymi, 

b) Kodeks Cywilny, 

c) Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży, 

osób uczących się i personelu placówek oświatowych - Ubezpieczenie szkolne V (184) 

obowiązujące w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, 

d) Obowiązująca Taryfa stawek do Ubezpieczenia Następstw nieszczęśliwych wypadków 

dzieci, młodzieży, osób uczących się i personelu placówek oświatowych- Ubezpieczenie 

szkolne V (184). 

2. Przed zawarciem umowy przedstawiciel COMPENSY ma obowiązek wręczyć 

Ubezpieczającemu: 

a) Pełnomocnictwem przedstawiciela COMPENSY, 

b) Klauzule informacyjną o Administratorze Danych Osobowych, 

c) Kartę produktu, 

d) OWU Ubezpieczenia szkolnego V (184). 

 

II. ZAWARCIE UMOWY 

1. Umowa ma charakter dobrowolny i jest zawierana na wniosek Ubezpieczającego. 

2. Umowa Ubezpieczenia Następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży, osób 

uczących się i personelu placówek oświatowych - Ubezpieczenie szkolne V (184) może 

zostać zawarta na okres nie dłuższy niż 1 rok.  



3. Przedstawiciel COMPENSY może zawrzeć Umowę na podstawie obowiązujących OWU 

pod warunkiem posiadania odpowiedniego pełnomocnictwa. 

4. W przypadku ryzyk niestandardowych lub sum ubezpieczenia przekraczających 

pełnomocnictwo, przedstawiciel COMPESNY musi zwrócić się do osób posiadających 

stosowne pełnomocnictwa. 

5. Przy sprzedaży Ubezpieczenia Następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży, 

osób uczących się i personelu placówek oświatowych - Ubezpieczenie szkolne V (184) 

przedstawiciel COMPENSY ponosi odpowiedzialność za poinformowanie Klienta  

o podstawowych zapisach OWU dotyczących w szczególności zakresu kupowanego 

ubezpieczenia, rozpoczęciu i zakończeniu okresu odpowiedzialności, karencji, włączeniach, 

możliwości objęcia ochroną dodatkowych ryzyk za dodatkową składkę oraz innych 

postanowieniach, które mogą mieć wpływ na zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. 

Fakt poinformowania Klienta o najważniejszych zapisach OWU przedstawiciel COMPESNY 

potwierdza własnoręcznym podpisem.  

6. W przypadku, gdy Ubezpieczony pokrywa chociaż 1% składki zobowiązany jest do 

podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z treścią OWU i wyrażeniu zgodny na pokrycie 

składki – PRZED ZAWARCIEM UMOWY.  Obowiązek zebrania powyższego oświadczenia 

ciąży na Przedstawicielu COMPENSY. Oświadczenie zamieszczone jest w kalkulatorze 

szkolnym CUSZ i w C-portalu. 

7. Systemem do sprzedaży ubezpieczeń Następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, 

młodzieży, osób uczących się i personelu placówek oświatowych - Ubezpieczenie szkolne V 

(184)  jest kalkulator CUSZ. Wystawienie polisy poza systemem wymaga każdorazowo 

zgody pracownika Departamentu Ubezpieczeń Indywidualnych. 

8. Polisa składa się z oryginału i kopii: 

1) oryginał polisy – przekazuje się Ubezpieczającemu; 

2) kopia polisy – przekazywana jest do Centrum Rozliczeniowego. 

9. Na polisie muszą znaleźć się wszystkie wymagane umową informacje oraz postanowienia 

dodatkowe jeśli zaistnieje konieczność ich zastosowania. 

10. Przed wręczeniem dokumentów Ubezpieczającemu należy je dokładnie sprawdzić  

w szczególności pod względem poprawności zawartych w nich informacji. 

11.  Na podstawie OWU ochroną ubezpieczeniową obejmujemy dzieci, młodzież, osoby 

uczące się, personel placówki oświatowej w tym: 



1) osoba z upośledzeniem umysłowym (w stopniu umożliwiającym naukę w ramach klas 

(oddziałów) integracyjnych lub szkolnictwa specjalnego), osoba z upośledzeniem ruchowym, 

osoba niewidoma oraz niesłysząca – UWAGA nie odpowiadamy za szkody powstałe w 

następstwie poddania się przez Ubezpieczonego leczeniu lub zabiegom  

o charakterze medycznym, chyba że przeprowadzenie ich było związane z leczeniem 

następstw nieszczęśliwego wypadku objętego umową oraz zostało zlecone przez lekarza lub 

powstałe w następstwie jakiejkolwiek choroby( par. 4 ust. 2 pkt. 3). 

2) dyrektor lub cały personel zatrudniony w placówce oświatowej bez względu na podstawę 

prawną zatrudnienia (nie wszystkie klauzule są dostępne). 

12. COMPENSA obejmuje Ubezpieczonego całodobową ochroną ubezpieczeniową od 

następstw nieszczęśliwych wypadków oraz zdarzeń opisanych w OWU zaistniałych na 

terytorium Świata, z zastrzeżeniem możliwych włączeń terytorialnych (klauzule) dla 

poszczególnych zdarzeń wskazanych w OWU. 

13. Ubezpieczenie zawierane jest na 12 miesięcy, o ile nie umówiono się inaczej. 

14. Forma ubezpieczenia: grupowa, bezwzględnie wymagana jest lista imienna 

osób Ubezpieczonych. 

WAŻNE 

Integralną część umowy stanową oświadczenia COMPENSY (wzór oświadczenia 

znajduje się w kalkulatorze CUSZ, zamieszczony jest na cportalu oraz stanowi 

załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszej procedury): 

➢ oświadczenie o zapoznaniu się z treścią OWU i zgodzie na opłacenie 

składki -  lista zawiera: imię i nazwisko Ubezpieczonego (ucznia, dziecka), podpis 

osoby pełnoletniej (rodzica, opiekuna prawnego), informację o wysokości składki. 

➢ Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią dokumentu "Obowiązek Informacyjny 

Administratora Danych Osobowych" Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń  S.A. 

Vienna Insurance Group,. 

 

15. Osoby zwolnione z opłacenia składki 

1) Możliwość zwolnienia z opłacenia składki każdorazowo musi być akceptowana przez DUI. 

2) Liczba osób zwolnionych z opłacenia składki nie może ulec zmianie w trakcie trwania 

ochrony ubezpieczeniowej.  

16. Login Agenta/OWFCA: w przypadku polis zawieranych przez OWFCA na polisie należy 

wpisać pełen login w formacie: XXXXX/X. 



17. Rozliczenie polis 

Polisy należy rozliczyć w Centrum Rozliczeniowym do 30 październik 2020 r i dostarczyć 

wszystkie list osób ubezpieczonych i oświadczenia. 

III. ANEKSOWANIE 

1. Dokument należy rozliczyć w Centrum Rozliczeniowym w ciągu 15 dni od daty wystawienia 

aneksu. 

2. Zakres ubezpieczenia nie może zostać zmieniony aneksem po 30 września 2020 r. 

IV. PRZYGOTOWANIE OFERTY 

1. Oferty przygotowuje tylko pracownik Oddziału! 

2. Każdy oddział zobowiązany jest do prowadzenia rejestru składanych ofert. Rejestr powi-

nien przynajmniej  zawierać : nazwę i adres Placówki, nr agenta i wysokość składki za 

ucznia, wysokość całkowitego kosztu akwizycji. 

3. Nie obowiązują jakiekolwiek ustalenia z lat poprzednich odnośnie oferty, wysokości zniż-

ki, wysokości kosztów akwizycji. Obowiązują tylko warunki wynegocjowane z DUI w 2020r. 

4. Do przygotowania kalkulacji, oferty, polisy służy kalkulator Excel - CUSZ.  

5. Przed sporządzeniem oferty konieczne jest przeprowadzenie wywiadu w placówce 

oświatowej w celu zdobycia niezbędnych informacji na temat: 

1) okresu ubezpieczenia; 

2) liczby uczniów przystępujących do ubezpieczenia NNW; 

3) liczby personelu w placówce oświatowej przystępującego do ubezpieczenia NNW; 

4) liczby osób przystępujących do ubezpieczenia OC Dyrektora i personelu placówki 

oświatowej; 

5) preferowanych sum ubezpieczenia i zakresu ubezpieczenia; 

6) świadczeń dodatkowych; 

7) szkodowości z poprzednich lat. 

 

WAŻNE 

• Agent ma możliwość złożenia oferty na terenie nienależącym do danego oddziału pod 

warunkiem uzyskania każdorazowo zgody Dyrektora Oddziału na terenie którym oferta 

będzie składana. W przypadku niezastosowania się do powyższego agent będzie zobo-

wiązany do wycofania oferty.  

• Oferta w ramach pełnomocnictwa całej gminy- jeżeli choć jedna placówka w gminie jest 

ubezpieczona w Compensa, nie ma możliwości przedstawienia oferty. 



• Akceptacja warunków oferty powinna nastąpić w formie pisemnej (oświadczenie Ubezpie-

czającego, dotyczące akceptacji warunków oferty), 

• Przygotowując ofertę ubezpieczenia każdorazowo należy brać pod uwagę dotychczaso-

wy przebieg szkodowy. Pośrednik ubezpieczeniowy, kontaktując się bezpośrednio z 

Ubezpieczającym jest odpowiedzialny za prawidłową ocenę ryzyka. W przypadku, gdy 

szkodowość z ostatnich 3 lat w danej placówce oświatowej wynosi 60% do polisy nie 

może zostać zastosowana jakakolwiek zniżka.  

• W przypadku opracowywania ofert dla Placówek kontynuujących ubezpieczenie w Com-

pensie należy wziąć pod uwagę szkodowości i w zależności od jej wysokości można za-

stosować zniżkę: 

➢ Szkodowość do 30%( na dzień bieżący) – maksymalna zniżka 20% MAG 

➢ Szkodowość do 30%( na dzień bieżący)- dodatkowa zniżka 5% DO 

➢ Szkodowość powyżej 30%( na dzień bieżący)- zniżka ustalana indywidualnie z 

DUI 

 

V. KOSZTY AKWIZYCJI 

1. Koszty akwizycji: 

1) Prowizja – wysokość prowizji dla agenta( nie dotyczy OWFCA)-  nie może przekroczyć 

40% zainkasowanej składki. 

2) Nadprowizja- prowizja dla MAG – 2% jest wliczona w składkę.  

2. Wysokość prowizji (nadprowizji) za zawarcie umowy ubezpieczenia szkolnego określa 

umowa agencyjna lub inna umowa regulująca wysokość wynagrodzenia zmiennego (prowi-

zyjnego) np.: umowa o pracę. 

3. Podwyższenie wysokości prowizji dla pośrednika, nie powodujące przekroczenia 40% 

zainkasowanej składki, zgodnie z Procedurą prowizyjną  nr CNL/P/16/2014 nie wymaga do-

datkowo zgody Biura Sprzedaży. 

4. Podwyższenie wysokości prowizji dla pośrednika powodujące przekroczenie 40% składki 

zainkasowanej wymaga zgody Dyrektora Biura Sprzedaży.  

5. Rejestracji podwyższonych stawek prowizyjnych w systemie prowizyjnym, o których mo-

wa w pkt. 4 i 5 powyżej dokonuje Biuro Sprzedaży na podstawie przesłanego emailem wyka-

zu excel polis  z poszczególnymi kosztami. Zgodność wskazanych w tabeli kosztów akwizycji 

z zaakceptowanymi ofertami potwierdza mailem właściwy Dyrektor Oddziału.  

6. Obniżenie wysokości prowizji, niezależnie, czy łączne koszty zostały przekroczone, czy 

nie, zgodnie  z Procedurą prowizyjną  nr CNL/P/16/2014, są rejestrowane w systemie prowi-

zyjnym przez Oddział. 

7. Do polisy należy każdorazowo dołączyć: 



1) arkusz kalkulacji składki (wyliczenie składki oraz założenia), 

2) oświadczenia Ubezpieczonego dotyczące akceptacji warunków oferty,  

3) inne dokumenty niezbędne do zarejestrowania umowy. 

 

VI. ZNIŻKI  

ZNIZKI UDZIELANE NA ETAPIE KALKULACJI SKŁADKI 

1. W ubezpieczeniu Szkolnym jest możliwość zastosowania dodatkowej zniżki DUI- indywi-

dualna zgoda: 

➢ powyżej 25% w przypadku szkodowości poniżej 30%, 

➢ zniżki w przypadku szkodowości powyżej 30%. 

2. Aby otrzymać dodatkową zniżkę należy przesłać na adres dui@compensa.pl następujące 

informacje: 

➢ kalkulację składki (wyliczenie składki oraz założenia);  

➢ informację o dotychczasowej szkodowości; 

➢ informację o przyjętych kosztach akwizycji;  

➢ numer poprzedniej polisy jeżeli, placówka była już ubezpieczona w Compensie; 

➢ informację o poprzednim ubezpieczycielu.  

3. W przypadku zastosowania każdej dodatkowej zniżki oddział zobowiązany jest do 

prowadzenia rejestru. 

OCZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ! 

Zakres OCHRONY obejmuje nieszczęśliwe wypadki powstałe podczas uprawiania sportu (w 

tym: karate, judo, capoeira, jujitsu, takewondo, zapasy, kendo, kung-fu, tai chi, aikido), 

kursów samoobrony prowadzonych w placówce oświatowej, signum polonicum, rekonstrukcji 

walk, bitew historycznych-  w ramach SKS, UKS i w pozaszkolnych klubach sportowych pod 

warunkiem, że nie jest to zarobkowe uprawianie sportu.  

➢ Compensa nie obejmuje ochroną nw lub zdarzeń: 

• powstałych w następstwie uprawiania sportów ekstremalnych- ( def. par.2 ust.6); 

• powstałych w następstwie uprawiania sportu w celach zarobkowych - stypendium nau-

kowe nie jest zarobkiem! 

➢ Compensa w przypadku wyboru szkoły ponadpodstawowej lub zespołu szkól rozszerza 

okres ubezpieczenia o dodatkowy miesiąc dla uczniów ostatnich klas.  

 

VI. Sumy Ubezpieczenia i Limity 

mailto:dui@compensa.pl


Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu 

wskutek nieszczęśliwego wypadku 

60 000 zł 

Dodatkowe świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na 

zdrowiu wskutek aktów terroru 

50% s.u. na TU 

Świadczenie na wypadek śmierci wskutek 

nieszczęśliwego wypadku 

100 000 zł 

Dodatkowe świadczenie na wypadek śmierci wskutek 

nieszczęśliwego wypadku w środku lokomocji lub aktów 

terroru 

40% s.u. na Śmierć 

Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa 

lub kota, ukąszenia przez żmiję, użądleni 

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 

40% s.u. na TU 

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 poszukiwania dziecka w przypadku 

zaginięcia 

5 000 zł 

Pomoc udzielana opiekunom prawnym w przypadku 

uprowadzenia lub zaginięcia ubezpieczonego dziecka 

1 zgłoszenie 

Klauzula nr 1 – zwrot kosztów leczenia 40% s.u. na TU max. 10 000 zł 

 



Klauzula nr 2 – dzienne świadczenie szpitalne 30 zł dzień limit 1 350 zł 

50 zł dzień limit 2 250 zł 

70 zł dzień limit 3 150 zł 

Klauzula nr 3 – jednorazowe świadczenie z tytułu 

leczenia szpitalnego wskutek nieszczęśliwego wypadku 

5 000 zł 

Klauzula nr 4 – jednorazowe świadczenie z tytułu 

poważnego zachorowania ubezpieczonego 

5 000 zł 

Klauzula nr 5 – zasiłek dzienny z tytułu krótkotrwałej 

niezdolności do pracy lub nauki 

5 zł dzień limit  900 zł 

10 zł dzień limit 1 800 zł 

15 zł dzień limit 2 700 zł 

Klauzula nr 6 – zwrot kosztów rehabilitacji 50% s.u. na TU max. 10 000 zł 

 

Klauzula nr 7 – zwrot kosztów wypożyczenia lub nabycia 

środków  specjalnych lub uszkodzenia sprzętu 

medycznego 

40% s.u. na TU max. 10 000 zł 

Limit na uszkodzenie sprzętu 

medycznego 500 zł  

Klauzula nr 8 – zwrot kosztów pogrzebu w przypadku 

śmierci prawnego opiekuna Ubezpieczonego 

1 000 zł 

Klauzula nr 9 – jednorazowe świadczenie w przypadku 

śmierci prawnego opiekuna Ubezpieczonego wskutek 

nieszczęśliwego wypadku 

10 000 zł 

Klauzula nr 10 – dzienne świadczenie szpitalne z 

powodu choroby 

35 zł dzień limit  2 000 zł 

50 zł dzień limit 2 000 zł  

Klauzula nr 11 –Dziecko w sieci 2 zgłoszenia 

Klauzula nr 12 – odpowiedzialność cywilna dyrektora i 

personelu placówki oświatowej 

100 000 zł 

Klauzula nr 13 – odpowiedzialność za mienie 

powierzone do szatni 

2 000 zł   

  



KALKULATOR CUSZ Każda oferta musi być spersonalizowana – nie ma możliwości 

wystawiania oferty wstępnej.  

STRONA SZKOLA.COMPENSA.PL – Brak możliwości płatności przelewem 

tradycyjnym za dopisanie ubezpieczonego do polisy. Płatność możliwa tylko za 

pośrednictwem PayU. 

 

 

 


