
RYZYKO / WARIANT 
WARIANT A 

świadczenie (w zł) 
WARIANT B 

świadczenie (w zł) 
WARIANT C 

świadczenie (w zł) 

Rozdział II. Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku – trwały uszczerbek to trwałe uszkodzenia ciała lub 

zaburzenia ważnych funkcji, np. uszkodzenie żeber, nerek, rdzenia kręgowego czy kręgosłupa, zwichnięcia i złamania kończyn. Wypłata świadczenia zgodnie z 

tabelą oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu 
30 000  40 000* 100 000* 

Rozdział III. Dodatkowe świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek aktu terroru 15 000  20 000 50 000 

Rozdział IV. Świadczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku 50 000  70 000 100 000 

Rozdział V. Dodatkowe świadczenie na wypadek śmierci w środku lokomocji lub wskutek aktu terroru 25 000  35 000 50 000 

Rozdział VI. Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa lub kota, ukąszenia przez żmiję, użądlenia 200 200 200 

Rozdział VII. Jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia nieszczęśliwego wypadku, w przypadku gdy nie został ustalony trwały uszczerbek na zdrowiu 150 150 150 

Rozdział VIII. Zwrot kosztów zleconej przez lekarza operacji plastycznej będącej następstwem nieszczęśliwego wypadku 10 000 10 000 10 000 

Rozdział IX. Zwrot kosztów korepetycji niezbędnych w następstwie nieszczęśliwego wypadku 500 500 500 

Rozdział X. Zwrot kosztów poszukiwania dziecka w przypadku zaginięcia – czyli koszty wynajęcia detektywa, umieszczenia informacji w mediach, wydruku 

ulotek 5 000 5 000 5 000 

Rozdział XI. Zwrot kosztów pomocy psychologicznej po nieszczęśliwym wypadku 500 500 500 

Rozdział XII. Zwrot kosztów pomocy psychologicznej udzielonej opiekunowi prawnemu w związku ze śmiercią ubezpieczonego dziecka na skutek 

nieszczęśliwego 200 200 200 

Rozdział XIII. Klauzula nr 1 – Zwrot kosztów leczenia, m.in. koszt wizyt lekarskich po nieszczęśliwym wypadku, pobytu w szpitalu, badań, zabiegów i operacji, 

kosztów zakupu leków przepisanych w ramach leczenia 4 000 6 000 8 000 

Rozdział XV. Klauzula nr 3 – Jednorazowe świadczenie z tytułu leczenia szpitalnego wskutek nieszczęśliwego wypadku: jednorazowa wypłata, jeśli pobyt w 

szpitalu trwał nieprzerwanie co najmniej 14 dni kalendarzowych 1 000 1 500 3 000 

Rozdział XVI. Klauzula nr 4 – Jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania ubezpieczonego: anemia aplastyczna, choroba tropikalna, guz 

mózgu, mocznica, nowotwór złośliwy, paraliż, poliomyelitis, sepsa, stwardnienie rozsiane, udar mózgu, wrodzona wada serca, zawał serca, transplantacja 5 000 5 000 5 000 

Rozdział XVIII. Klauzula nr 6 – Zwrot kosztów rehabilitacji: konsultacje i zabiegi zlecone przez lekarza w ramach leczenia powypadkowego 4 000 6 000 8 000 

Rozdział XIX. Klauzula nr 7 – Zwrot kosztów wypożyczenia lub nabycia środków specjalnych lub uszkodzenia sprzętu medycznego (limit dotyczący uszkodzeń 

500 zł), m.in. protezy, ortezy, aparaty, gorsety i kołnierze ortopedyczne, kule, balkoniki, wózki inwalidzkie 4 000 6 000 8 000 



Rozdział XXI. Klauzula nr 9 – Jednorazowe świadczenie w przypadku śmierci prawnego opiekuna ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku: 

jednorazowe świadczenie następuje pod warunkiem, że przyczyną śmierci prawnego opiekuna Ubezpieczonego był zaistniały w okresie ubezpieczenia 

nieszczęśliwy wypadek 
3 000  5 000 10 000 

Rozdział XXII. Klauzula nr 10 – Dzienne świadczenie szpitalne z powodu choroby: pobyt w szpitalu związany jest z chorobą zdiagnozowaną przez lekarza w 

okresie ubezpieczenia 
35/dzień 

(limit 2 000) 
35/dzień 

(limit 2 000) 
35/dzień 

(limit 2 000) 

Rozdział XXIII. Klauzula nr 11 – Dziecko w sieci: w ramach skorzystania z klauzuli należy zadzwonić pod nr tel. +48 22 295 82 10, podając nr uwidoczniony na 

potwierdzeniu zawarcia umowy ubezpieczenia 2 zgłoszenia 2 zgłoszenia 2 zgłoszenia 

Składka roczna dla dzieci i młodzieży do 20. r.ż. (w zł) 73 100 171 

*  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. 


