
Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia, ukąszenia, użądlenia  

Wypłata: wymagane jest leczenie ambulatoryjne, dokumentacja medyczna, przysługuję raz na 
okres polisowy  

Jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia NW w przypadku, gdy nie został 
orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu 

Wypłata: na podstawie dokumentacji medycznej, przysługuje raz na okres polisowy, nie 
przysługuję w przypadku kiedy nieszczęśliwy wypadek polegał na ukąszeniu, pogryzieniu, użądleniu  

Zwrot kosztów operacji plastycznych wskutek NW  

Compensa zwraca koszty operacji plastycznych( na terytorium RP ) zleconych przez lekarza w celu 
zmniejszenia oszpeceń i okaleczeń powstałych w nieszczęśliwym wypadku. Zwrot kosztów 
następuje na podstawie dokumentacji medycznej. 

Zwrot kosztów korepetycji niezbędnych wskutek NW 

Compensa zwraca koszty korepetycji, jeżeli w następstwie NW Ubezpieczony nie mógł pobierać 
nauki w szkole przez minimum 7 dni. Zwrot kosztów następuje na podstawie zaświadczenia 
lekarskiego stwierdzającego o niezdolności do pobierania nauki oraz na podstawie zaświadczenia z 
placówki oświatowej o nie pobieraniu nauk przez ubezpieczonego.  

Klauzula Nr 1 – zwrot kosztów leczenia - niezbędne wydatki poniesione przez Ubezpieczonego 
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 

Wypłata : Koszty leczenia muszą być poniesione w następstwie zajścia nieszczęśliwego wypadku 
objętego umową ,Potrzebne są oryginały rachunków / faktur 

Klauzula nr 2-POBYT W SZPITALU – pobyt w szpitalu jest następstwem wystąpienia w okresie 
ubezpieczenia nieszczęśliwego wypadku powodującego trwały uszczerbek na zdrowiu  
Ubezpieczonego, niezależnie od tego czy pobyt w szpitalu nastąpił w okresie ubezpieczenia, czy po 
jego zakończeniu. 

Limit : 35 zł za każdy dzień pobytu w szpitalu Ubezpieczonego, nie więcej niż 3.150 zł na  
wszystkie nieszczęśliwe wypadki w okresie ubezpieczenia. 

Wypłata: max za 90 dni, pobyt w wyniku NNW minimum 2 dni, dostarczenie karty leczenia 
szpitalnego.  

Klauzula nr 4- Jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania 
ubezpieczonego 

POWAŻNE ZACHOROWANIE uważa się zdiagnozowane u Ubezpieczonego po raz pierwszy w okresie 
objętym ochroną ubezpieczeniową w ramach niniejszej Klauzuli (z uwzględnieniem upływu okresu 
karencji - o ile zgodnie z postawieniami §1 miał zastosowanie), jedno z zachorowań: anemia 
aplastyczna, choroba tropikalna, guz mózgu, mocznica, nowotwór złośliwy, paraliż, 
poliomielitis,sepsa, stwardnienie rozsiane, udar mózgu zawał serca) 

Ograniczenia : karencja 60 dni , wiek do 25 lat 

Wypłata: Dokumentacja medyczna stwierdzająca wystąpienie u Ubezpieczonego w okresie objętym 
ochroną ubezpieczeniową (z uwzględnieniem upływu okresu karencji) poważnego zachorowania 

 

 

 

 

 



 

Klauzula nr 7 – Zwrot kosztów naprawy, wypożyczenia, nabycia środków specjalnych lub 
uszkodzenia sprzętu medycznego  

ŚRODKI SPECJALNE – zalecone przez lekarza i określone rodzajowo w wykazie stanowiącym 
Załącznik 1 do OWU środki niezbędne w celu wspomagania procesu leczenia prowadzonego w 
związku z nieszczęśliwym wypadkiem objętym ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy; 

USZKODZENIE SPRZĘTU MEDYCZNEGO – uszkodzenie środków specjalnych lub  innego  sprzętu 
medycznego (takiego jak okulary korekcyjne, aparat słuchowy, pompa insulinowa, aparat 
ortodontyczny wspomagające proces leczenia) w wyniku nieszczęśliwego wypadku. 

 Wypłata: 

Oryginały rachunków/faktur 

Dokumentacja medyczna potwierdzająca konieczność korzystania ze środków specjalnych. 

Koszty poniesione w następstwie zajścia nieszczęśliwego wypadku objętego umową na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej 

Wypożyczenie zwrot do 6000 zł   Uszkodzenie zwrot do 500 zł  

Klauzula nr 10 - jednorazowe świadczenie na wypadek śmierci prawnego opiekuna 
Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku 

OPIEKUN PRAWNY – rodzic posiadający władzę rodzicielską lub inna osoba, której powierzono 
sprawowanie opieki na zasadach określonych przepisach (w szczególności kodeksu rodzinnego i 
opiekuńczego). 

Wypłata: akt zgonu , dokument potwierdzający przyczynę zgonu 

Klauzula nr 11 - dodatkowy miesiąc ubezpieczenia dla ostatnich klas szkół 
ponadpodstawowych  

Klauzula nr 15 – COMPENSA iMe - UBEZPIECZENIE iMe Kids Secure 

Przysługuje 1 raz w rocznym okresie ubezpieczenia na jednego ubezpieczonego. Przedmiotem 
ubezpieczenia są koszty udzielenia Ubezpieczonemu pomocy informatycznej, opartej o sieć serwisu 
informatycznego iMe polegającej na: weryfikacji odwiedzanych stron, kontrola rodzicielska, blokada 
stron, skanowanie antywirusowe oraz  weryfikacja nielegalnego oprogramowania  

 


