
Jest to ubezpieczenie osobowe następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenie majątkowe.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?

zdrowie i życie Ubezpieczonego 
koszty operacji plastycznej 
koszty korepetycji
koszty poszukiwania dziecka
koszty pomocy psychologicznej
koszty leczenia
koszty rehabilitacji
koszty wypożyczenia lub nabycia środków specjalnych lub uszkodzenia sprzętu medycznego
organizacja i koszty usług assistance (pomoc informatyczna, psychologiczna, prawna)

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

ubezpieczenie obowiązuje  na terytorium całego świata

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?Ikona

Obowiązki na początku umowy ubezpieczenia:
- podanie do wiadomości COMPENSY wszystkie znane sobie okoliczności, o które pyta COMPENSA w 
formularzu oferty albo innych pismach przed zawarciem umowy ubezpieczenia. 
- opłacenie składki ubezpieczeniowej,
- poddanie się na zlecenie COMPENSY badaniom lekarskim lub diagnostycznym z wyłączeniem badań 
genetycznych w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego, 
- zgoda na uzyskanie informacji od podmiotów wykonujących działalność leczniczą informacji o 
okolicznościach istotnych dla oceny ryzyka ubezpieczeniowego lub likwidacji szkody z wyłączeniem 
wyników badań genetycznych.

Obowiązki w czasie trwania umowy:
- zawiadamianie o zmianach w zakresie informacji, o które zakład ubezpieczeń pytał przy zawieraniu 
umowy ubezpieczenia, 
- powiadomienie policji o wypadku, o ile zaistniały okoliczności wymagające podjęcia czynności 
dochodzeniowych.

Obowiązki w przypadku zgłoszenia roszczenia:
- współdziałanie z zakładem ubezpieczeń w procesie likwidacji szkody,
- poddanie się na zlecenie COMPENSY badaniom lekarskim lub diagnostycznym z wyłączeniem badań 
genetycznych w celu ustalenia stopnia uszczerbku na zdrowiu, ustalenia prawa do świadczenia i jego 
wysokości.

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?

Składki opłaca się w sposób i w terminie podanym podczas zawierania umowy ubezpieczenia. 

Jak i kiedy należy opłacać składki?

zdrowia i życia, o ile szkoda nie jest następstwem nieszczęśliwego wypadku, poważnego 
zachorowania lub - w przypadku zdrowia - pobytu w szpitalu z powodu choroby,
innych kosztów niż koszty operacji plastycznej, korepetycji, poszukiwania dziecka, pomocy 
psychologicznej, leczenia rehabilitacji wypożyczenia lub  nabycia środków specjalnych lub 
uszkodzenia sprzętu medycznego,
jakiegokolwiek mienia,
odpowiedzialności cywilnej,
ochrony prawnej, 
organizacji i kosztów usług assistance innych niż pomoc informatyczna, jak również pomoc 
prawna lub psychologiczna w związku z znieważeniem itp. zdarzeniami w sieci.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

Ubezpieczenie nie obejmuje szkód majątkowych wyrządzonych umyślnie.
Ubezpieczenie nie obejmuje szkód będących skutkiem nieszczęśliwych wypadków lub zdarzeń 
których przyczyną było spożycie przez ubezpieczonego alkoholu, zażycie narkotyków, substancji 
psychotropowych, tzw. środków dopingujących w sporcie. 
Ubezpieczenie nie obejmuje szkód będących następstwem choroby innej niż poważne 
zachorowanie lub w razie pobytu w szpitalu na skutek choroby.
Ubezpieczenie nie obejmuje szkód  będących skutkiem posługiwania się bronią, materiałami 
pirotechnicznymi i innymi materiałami niebezpiecznymi i wybuchowymi,
Ubezpieczenie nie obejmuje szkód będących następstwem uprawiania sportów ekstremalnych, 
sportów walki i obronnych (z wyjątkami), uprawiania sportu w celach zarobkowych, prowadzenia 
pojazdu lub obsługi maszyn, o ile ubezpieczony nie posiada stosownych uprawnień..
Ubezpieczenie nie obejmuje szkód powstałych w wyniku nawykowego zwichnięcia stawów i w 
postaci przepukliny wysiłkowej. 

 Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje w okresie ustalonym przy zawieraniu umowy ubezpieczenia 
trwa jeden rok. 
Ochrona ubezpieczeniowa kończy się wcześniej niż w dacie wskazanej w dokumencie ubezpieczenia 
w  przypadku wyczerpania sumy ubezpieczenia  lub sumy gwarancyjnej oraz w razie rozwiązania 
umowy ubezpieczenia (np. w razie odstąpienia od umowy, wypowiedzenia umowy). 

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona 
ubezpieczeniowa?

Umowa ubezpieczenia w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków może być wypowiedziana 
przez Ubezpieczającego w każdym czasie.
Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, ubezpieczający ma prawo 
odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, a w przypadku gdy ubezpieczający jest 
przedsiębiorcą – w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy 
W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na 
odległość, w której ubezpieczający jest konsumentem, ubezpieczający uprawniony do odstąpienia 
od umowy ubezpieczenia składając na piśmie oświadczenie w tym zakresie w terminie 30 dni od 
dnia poinformowania go o zawarciu umowy ubezpieczenia lub od dnia doręczenia mu informacji 
określonych w art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jeżeli jest to 
termin późniejszy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie zostało 
wysłane. Wypowiedzenia i odstąpienia dokonuje się poprzez złożenie pisemnego oświadczenia.

Jak rozwiązać umowę?

Numer zezwolenia: DMU-006-10-90Kraj rejestracji: Polska 

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje umowne dotyczące 
produktu ubezpieczeniowego podane są w innych dokumentach.

Produkt: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, 
młodzieży i osób uczących się dla klientów Beesafe

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Przedsiębiorstwo: Compensa TU  S.A. Vienna Insurance Group

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych 
wypadków dzieci, młodzieży i osób uczących się 
dla klientów Beesafe
 


