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Jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia NW w przypadku,gdy nie został
orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu (wypłacane raz w trakcie ubezpieczenia)
Zwrot kosztów operacji plastycznych wskutek NW
Zwrot kosztów korypetycji niezbednych wskutek NW
Zwrot kosztów leczenia wynikłych z NNW( udzielenie pomocy lekarskiej lub
ambulatoryjnej,badania,zabiegi,operacje,zakup lekarstw i środków
opatrunkowych,przewóz z miejsca wypadku,odbudowa zębów stałych 200 zł na ząb
-max 1000 zł)-wymagane oryginały rachunków lub faktur
Zwrot kosztów rehabilitacji wynikających z NNW (np.. konsultacje lekarzy
rehabilitantów,zabiegi rehabilitacyjne)

200 zł
195 zł
5200 zł
400 zł

5200 zł
5200 zł

Zwrot kosztów naprawy, wypożyczenia lub nabycia środków specjalnych związanych
z NNW (Zgodnie z załącznikiem nr 1 do OWU)
5200 zł
uszkodzenie sprzętu medycznego
500 zł
Jednorazowe świadczenia na wypadek śmierci prawnego opiekuna Ubezpieczonego
wskutekświadczenie
NW
1500 zł
Dzienne
szpitalne z tytułu nieszczęśliwego wypadku (minimum 48h
pobytu w szpitalu – płatne 35 zł za dzień pobytu, maksymalna kwota wypłaty
3150zł )
Jednorazowe świadczenia na wypadek śmierci ubezpieczonego spowodowanej
nowotworem złośliwym
1000 zł
Jednorazowe świadczenia z tytułu zdiagnozowania u ubezpieczonego wrodzonej wady
serca
1000 zł
Jednorazowe świadczenia z tytułu poważnego zachorowania ubezpieczonego
(zdiagnozowanie takich chorób jak:sepsa, nowotwór, paraliż, śpiączka, mocznica,
transplantacja, uszkodzenie mózgu, poliomielitis)
1000 zł
Składka
43 zł
Przygotuj dane Twojej polisy ubezpieczeniowej, dane uczestników zdarzenia oraz
dokumentację medyczną dotyczącą zdarzenia, po czym zgłoś szkodę za pomocą:
• Internetowego Formularza Zgłoszenia Szkody – komfortowego narzędzia
online, za pomocą którego zgłosisz szkodę o dowolnej porze na stronie www.compensa.pl
• Infolinii Compensa Kontakt – 801 120 000 lub 22 501 61 00 (codziennie
w godzinach 6:00 – 22:00)
• drukowanego formularza zgłoszenia szkody – wypełniony formularz (dostępny
na stronie www.compensa.pl) należy przesłać na adres pocztowy Centrali
Compensy Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa, lub e-mail: dokumenty@compensa.pl
Następnie otrzymasz SMS z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia i danymi Twojego
likwidatora szkody.

Zgłoszenie szkody

ŚWIADCZENIE PODSTAWOWE

13000 zł

Śmierć wskutek NNW w środku lokomocji lub aktów sabotażu i terroru
20500 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NNW (Za 1% uszczerbku na zdrowiu 1% sumy
ubezpieczenia)
13000 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek ataków sabotażu i terroru
20500 zł
Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa lub kota,użądlenia
(wypłacane raz w trakcie ubezpieczenia, wymóg wizyty ambulatoryjnej)
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ŚWIADCZENIE PODSTAWOWE

Śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku

suma
13000 zł

suma
13000 zł

Śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku

13000 zł

Śmierć wskutek NNW w środku lokomocji lub aktów sabotażu i terroru
Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NNW (Za 1% uszczerbku na zdrowiu 1%
sumy ubezpieczenia)
Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek ataków sabotażu i terroru

20500 zł

Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa lub kota,użądlenia
(wypłacane raz w trakcie ubezpieczenia, wymóg wizyty ambulatoryjnej)
Jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia NW w przypadku,gdy nie został
orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu (wypłacane raz w trakcie ubezpieczenia)
Zwrot kosztów operacji plastycznych wskutek NW
Zwrot kosztów korypetycji niezbednych wskutek NW
Zwrot kosztów leczenia wynikłych z NNW( udzielenie pomocy lekarskiej lub
ambulatoryjnej,badania,zabiegi,operacje,zakup lekarstw i środków
opatrunkowych,przewóz z miejsca wypadku,odbudowa zębów stałych 200 zł na ząb
-max 1000 zł)-wymagane oryginały rachunków lub faktur
Zwrot kosztów rehabilitacji wynikających z NNW (np.. konsultacje lekarzy
rehabilitantów,zabiegi rehabilitacyjne)

13000 zł
20500 zł
200 zł
195 zł
5200 zł
400 zł

5200 zł
5200 zł

Zwrot kosztów naprawy, wypożyczenia lub nabycia środków specjalnych związanych
z NNW (Zgodnie z załącznikiem nr 1 do OWU)
5200 zł
uszkodzenie sprzętu medycznego
500 zł
Jednorazowe świadczenia na wypadek śmierci prawnego opiekuna Ubezpieczonego
wskutekświadczenie
NW
1500 zł
Dzienne
szpitalne z tytułu nieszczęśliwego wypadku (minimum 48h
pobytu w szpitalu – płatne 35 zł za dzień pobytu, maksymalna kwota wypłaty
3150zł )
Jednorazowe świadczenia na wypadek śmierci ubezpieczonego spowodowanej
nowotworem złośliwym
1000 zł
Jednorazowe świadczenia z tytułu zdiagnozowania u ubezpieczonego wrodzonej
wady serca
1000 zł
Jednorazowe świadczenia z tytułu poważnego zachorowania ubezpieczonego
(zdiagnozowanie takich chorób jak:sepsa, nowotwór, paraliż, śpiączka, mocznica,
transplantacja, uszkodzenie mózgu, poliomielitis)
1000 zł
Składka
43 zł
Przygotuj dane Twojej polisy ubezpieczeniowej, dane uczestników zdarzenia oraz
dokumentację medyczną dotyczącą zdarzenia, po czym zgłoś szkodę za pomocą:
• Internetowego Formularza Zgłoszenia Szkody – komfortowego narzędzia
online, za pomocą którego zgłosisz szkodę o dowolnej porze na stronie www.compensa.pl
• Infolinii Compensa Kontakt – 801 120 000 lub 22 501 61 00 (codziennie
w godzinach 6:00 – 22:00)
• drukowanego formularza zgłoszenia szkody – wypełniony formularz (dostępny
na stronie www.compensa.pl) należy przesłać na adres pocztowy Centrali
Compensy Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa, lub e-mail: dokumenty@compensa.pl
Następnie otrzymasz SMS z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia i danymi Twojego
likwidatora szkody.
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