
UBEZPIECZENIE NNW SZKOLNE 2022/2023

UBEZPIECZENIE DZIAŁA W SZKOLE
ORAZ POZA SZKOŁĄ 24/7 - CAŁY ŚWIAT

1. Wejdź na stronę internetową: https://szkoly.gdubezpieczenia.pl
2. Wypełnij dane osobowe pozwalające na zawarcie ubezpieczenia
3. W polu „KOD SZKOŁY” wpisz jeden z poniższych wskazujący
    zakres ubezpieczenia i kwotę opłaty

Obsługa polisy Zgłoszenie szkody
telefon: +48 71 7 888 000
kom.: +48 507 088 859
biuro@gdubezpieczenia.pl

Oddział Horbaczewskiego
ul. Horbaczewskiego 55A
od strony sal. Skoda
54-130 Wrocław

Zgłoszenie szkody poprzez stronę internetową: 
https://zgloszenie.compensa.pl/osoba/nnw/dane-
polisy lub infolinia (22) 501 61 00
Przed przystąpieniem do zgłoszenia roszczenia 
prosimy o przygotowanie:
- Numeru polisy z której będzie zgłaszane 
roszczenie,
- Dowodu osobistego,
- Dokumentów wymaganych dla danego typu 
zdarzenia-dokumentacja medyczna

    Ubezpieczenie 24h/7 dni w tygodniu podczas uprawiania sportów na terenie szkoły, jak i poza szkołą– uprawiania indywidualnego lub 
w ramach klubu sportowego, np. SKS !

    Świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa, kota lub ukąszenia przez żmiję – u nas wystarczy zaświadczenie z ambulatorium, nie jest 
konieczne potwierdzanie np. pobytu 48h w szpitalu !

    Brak wykluczenia omdleń, utonięcia, ataku eliptycznego, padaczki, zawału serca, udaru mózgu, usiłowania lub popełnienia 
samobójstwa bez względu na wiek !

    Najbogatsza tabela uszczerbków na zdrowiu w wyniku następstw nieszczęśliwych wypadków – zawiera więcej pozycji niż w innych 
ofertach rynkowych !

    Koszty leczenia podane nie całościowo, jak w innych ofertach, lecz rozbite na różne etapy: leczenie, zwrot kosztów wypożyczenia lub 
nabycia sprzętu rehabilitacyjnego, rehabilitacje, operacje plastyczne do 10.000 zł na każdy etap.

    Pamiętaj !
    Koszt wszystkich etapów leczenia po wypadku może przekroczyć 30.000 zł ! Wybierz polisę, która da Ci poczucie bezpieczeństwa i 
zagwarantuje więcej niż kilka procent odszkodowania.

    Zawsze służymy pomocą i radą w naszych biurach, telefonicznie lub e-mailowo przy zawieraniu umowy ubezpieczenia, jak i likwidacji 
szkód.

Dokładny zakres ubezpieczeń dostępny na odwrocie

Chcąc zachować ciągłość ubezpieczenia, prosimy o dokonanie płatności według instrukcji  
zamieszczonej poniżej do 30 września 2022

Polisa z zakresem za 55 zł Polisa z zakresem za 65 zł

ZS2055 ZS2065

https://szkoly.gdubezpieczenia.pl/
mailto:biuro@gdubezpieczenia.pl
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Zakres 55 zł 65 zł 

Śmierć wskutek NW 26 000 zł 41 000 zł 

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

13 000 zł 20 500 zł 

Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW Jeżeli stopień (procent) trwałego uszczerbku na 
zdrowiu ustalony na podstawie Tabeli uszczerbkowej wynosi do 10 % włącznie COMPENSA 
wypłaca 400 zł za każdy procent orzeczonego uszczerbku na zdrowiu  

17 000 zł 20 000 zł 

Dodatkowe świadczenie z tytułu trwałe go uszczerbku na zdrowiu wskutek aktów terroru  8 500 zł 10 000 zł 

Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa lub kota, ukąszenia przez żmiję, 
użądlenia 

200 zł 200 zł 

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

150 zł 150 zł 

Zwrot kosztów operacji plastycznych wskutek NW  10 000 zł 10 000 zł 

Zwrot kosztów korepetycji niezbędnych wskutek NW  500 zł 500 zł 

Zwrot kosztów pomocy psychologicznej po NW dla ubezpieczonego 500 zł 500 zł 

Zwrot kosztów pomocy psychologicznej udzielonej opiekunowi prawnemu w związku ze 
śmiercią Ubezpieczonego dziecka wskutek NW  

200 zł 200 zł 

ZAKRES DODATKOWY  
SUMA / LIMIT 
UBEZPIECZE

NIA 

SUMA / LIMIT 
UBEZPIECZE

NIA 

Klauzula nr 1 - zwrot kosztów leczenia  6 800 zł 8 000 zł 

Klauzula nr 2 - dzienne świadczenie szpitalne  
50 zł / dzień, 
limit 2 250 zł 

70 zł / dzień, 
limit 3 150 zł 

Klauzula nr 3 - jednorazowe świadczenie z tytułu leczenia szpitalnego wskutek NW  1 700 zł 2 000 zł 

Klauzula nr 4 - jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania Ubezpieczonego  5 000 zł 5 000 zł 

Klauzula nr 5 - zasiłek dzienny z tytułu krótkotrwałej niezdolności do pracy lub nauki  
15 zł / dzień, 
limit 2 700 zł 

15 zł / dzień, 
limit 2 700 zł 

Klauzula nr 6 - zwrot kosztów rehabilitacji  8 500 zł 10 000 zł 

Klauzula nr 7 - zwrot kosztów wypożyczenia lub nabycia środków specjalnych lub uszkodzenia 
sprzętu medycznego 

6 800 zł (limit 
na uszk. sprz. 
med. 500 zł) 

8 000 zł (limit 
na uszk. sprz. 
med. 500 zł) 

Klauzula nr 8 - zwrot kosztów pogrzebu w przypadku śmierci prawnego opiekuna 
Ubezpieczonego 

1 000 zł 1 000 zł 

Klauzula nr 9 - jednorazowe świadczenie na wypadek śmierci prawnego opiekuna 
Ubezpieczonego w przypadku  nieszczęśliwego wypadku  

10 000 zł 10 000 zł 

Klauzula nr 10 - dzienne świadczenie szpitalne z powodu choroby  
50 zł / dzień, 
limit 2 000 zł 

50 zł / dzień, 
limit 2 000 zł 

Klauzula nr 11 - DZIECKO W SIECI W ramach skorzystania z klauzuli należy zadzwonić pod nr 
tel. +48 22 244 22 20 lub napisać na adres e -mail: me@imeworldwide.com podając nr 
uwidoczniony na potwierdzeniu zawarcia umowy ubezpieczenia.  

2 zgłoszenia 2 zgłoszenia 

Zwrot kosztów poszukiwania dziecka w przypadku zaginięcia  5 000 zł 5 000 zł 

 


