
 

 

ZAKRES UBEZPIECZENIA SUMA/ LIMIT UBEZPIECZENIA 

Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek 
nieszczęśliwego wypadku 

35 000 zł (1% uszczerbku to 350 zł) 

Dodatkowe świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na 
zdrowiu wskutek aktów terroru 

17 500 zł  

Świadczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego 
wypadku 

40 000 zł 

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

20 000 zł 

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

200 zł 

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

150 zł 

Zwrot kosztów zleconej przez lekarza operacji plastycznej 
będącej następstwem nieszczęśliwego wypadku 

10 000 zł 

Zwrot kosztów korepetycji niezbędnych w następstwie 
nieszczęśliwego wypadku 

500 zł 

Zwrot kosztów pomocy psychologicznej udzielonej 
opiekunowi prawnemu w związku ze śmiercią ubezpieczonego 
dziecka na skutek nieszczęśliwego wypadku 

200zł 

Zwrot kosztów pomocy psychologicznej po nieszczęśliwym 
wypadku 

500 zł 

Klauzula nr 1 – zwrot kosztów leczenia (leki, gipsy, odbudowa 
zębów stałych do 300zł) 

4 500 zł 

Klauzula nr 2 – dzienne świadczenie szpitalne w następstwie 
nieszczęśliwego wypadku (pobyt minimum 2 dni) 

25 zł/dzień 

Klauzula nr 4 – jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego 
zachorowania Ubezpieczonego 

5 000 zł 

Klauzula nr 6 – zwrot kosztów rehabilitacji 4 500 zł 

Klauzula nr 7 – zwrot kosztów wypożyczenia lub nabycia 
środków specjalnych lub uszkodzenia sprzętu medycznego 
(limit dotyczący uszkodzeń 500 zł) 

5 000 zł 

Klauzula nr 9 – jednorazowe świadczenie na wypadek śmierci 
prawnego opiekuna Ubezpieczonego wskutek 
nieszczęśliwego wypadku 

5 000 zł 

Klauzula nr 10 – dzienne świadczenie szpitalne z powodu 
choroby 

25zł/ dzień 

Klauzula nr 11 – bezpieczne dziecko w sieci 2 zgłoszenia 

Składka 57 zł 

 

Wypełnione zgłoszenie Szkody wraz z dokumentacją medyczną można złożyć do siedziby Compensy 

T.U S.A. VIG mieszczącego się: 17-300 Siemiatycze, Plac Jana Pawła II 7 lub wysłać mailowo na adres: 

dokumenty@compensa.pl 


