
UWAGA RODZICE !!! 

Rada Rodziców na posiedzeniu 16 czerwca 2021 
zdecydowała  

o rekomendowaniu kontynuacji ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków uczniów  
w firmie COMPENSA TU S.A. 

 

Oczywiście decyzja o ewentualnym ubezpieczeniu dziecka (ubezpieczenie nie jest obowiązkowe ) 
i wyborze ubezpieczyciela należy do Rodziców.  

Szanowni Państwo,   
 
Wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom, a przede wszystkim respektując istniejącą sytuację, firma COMPENSA zaproponowała rozwiązanie,  
w którym Państwo jako Rodzice/Opiekunowie poprzez  link: szkola.compensa.pl – hasło: 546283  samodzielnie Państwo zdecydują jaki wariant 
(zakres i wysokość składki) chcą wybrać dla swojego dziecka. Unikamy przy tym przekazywania gotówki, oświadczeń czy innych formalności, które 
jak wskazywało życie nie zawsze było takie proste. Po opłaceniu składki na adres email Rodzica przyjdzie certyfikat, w którym zawarte będą wszystkie 
informacje dotyczące ubezpieczenia (zakresu i sum ubezpieczenia) oraz ścieżki związanej ze zgłaszaniem szkód.   
 
Na jednej polisie możemy ubezpieczyć również pozostałe nasze dzieci,  nawet jeśli uczą się w innych placówkach oświatowych (m.in. żłobek, 
przedszkole, szkoła podstawowa, liceum, technikum) 
 

ZALETY UBEZPIECZENIA: 
- całodobowa ochrona ubezpieczeniowa na terenie całego świata 
- za nieszczęśliwy wypadek uznaje sę również zawał serca i udar mózgu, usiłowianie lub popełnienie samobójstwa, utonięcie, atak epilepsji, omdlenie 
- najszerszy zakres podstawowy na rynku ubezpieczeń 
- świadczenia za pobyt w szpitalu 
- w zakresie podstawowym odpowiadamy za uprawianie sportów (również w ramach SKS, UKS i pozaszkolnych klubach sportowych) 
- zwrot kosztów korepetycji i pomocy psychologa 
- wyższe świadczenia w przypadku śmierci i trwałego uszczerbku w środku lokomocji lub wskutek aktów terroru 
- jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia poważnego zachorowania 
- jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia nieszczęsliwego wypadku, jednakże braku trwałego uszczerbku na zdrowiu 
- świadczenia za zdiagnozowanie boleriozy 
- wysokie limity na koszty leczenia i rehabilitacji 
- zwracamy koszty za poszukiwania dziecka 
- ochrona „Dziecko w sieci” 
 

Ostateczny termin na opłatę ubezpieczenia to  31.10.2021  - tego dnia o północy strona będzie zablokowana.   

http://szkola.compensa.pl/


 
W przypadku pytań, do Państwa dyspozycji pozostaje opiekun ubezpieczenia Pani Krystyna Klemarewska, tel. 515 967 294 / 505 980 045 

 
  
 

 
Z poważaniem, 

Krystyna Klemarewska 
krystyna@chmielewski.elk.pl <mailto:krystyna@chmielewski.elk.pl> 

 
Agencja Ubezpieczeniowa Andrzej Antoni Chmielewski 

19-300 Ełk, ul. Chopina 11 
tel. (087) 621-15-45, 606 831 865 

Szczegóły w załącznikach: 
· karta produktu 
· ogólne warunki ubezpieczenia 
· jak ubezpieczyć dziecko – 4 proste kroki 
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