
Drodzy Państwo,  
 
ze względu na sytuację i wszechobecne utrudnienia, następują pewne zmiany w 
zakresie ubezpieczenia dzieci w roku szkolnym 2020/2021. 
 
Dotychczas wybieraliśmy wspólnie najbardziej korzystne ubezpieczenie, a następnie 
po sporządzeniu umowy, zbierano składki oraz oświadczenia podczas zebrań, oraz 
w trakcie pierwszego miesiąca roku szkolnego.  
 
W celu ograniczenia ryzyka, w tym roku chciałbym Państwu przedstawić możliwość 
zawarcia polisy zdalnie/online co znacznie ogranicza biurokrację całego procesu.  
Rozwiązanie ma wiele zalet, a między innymi: 
 

 możliwość zawarcia polisy bez wychodzenia z domu 
 dostępność kilku pakietów ubezpieczeniowych o różnym koszcie i zakresach 
 dokonanie płatności elektronicznej 
 otrzymanie indywidualnego certyfikatu zawarcia polisy 

 
Nie oznacza to jednak, iż jako pośrednik, zostawiam Państwa samych z obecnym 
rozwiązaniem. W dalszym ciągu mogą się Państwo ze mną kontaktować w razie 
jakichkolwiek problemów lub pytań. Poniżej znajdą Państwo linki do oferty. 
 

 
 

Link do oferty Compensa  <---- Klikamy tutaj  

 

 składki w zakresie 55-139 zł za rok za jedno dziecko (3 opcje ubezpieczenia) 

 sumy ubezpieczenia od 300 do 1000 zł za 1% uszczerbku  

 wysokie sumy w zakresie zwrotu kosztów leczenia oraz rehabilitacji 

 prosty i jasny sposób zawarcia polisy oraz zgłoszenia ewentualnej szkody 

 wypłata świadczenia za wypadki podczas uprawiania sportów 
 
 
Zweryfikowałem dla Państwa również oferty firm takich jak: 
 
- Wiener 
- AXA 
- Signal Iduna 
- Generali  
- Aviva 
- Ergo Hestia 
- PZU 
 
Ze względu na zapisy w ogólnych warunkach tych ubezpieczeń oraz sumy 
ubezpieczeniowe obawiam się, iż mogą one nie spełnić Państwa oczekiwań.  
Nie zmienia to jednak faktu, iż jeśli byliby Państwo zainteresowani zapoznaniem się z 
ofertą wyżej wymienionych zapraszam do kontaktu. 
 

http://nnwszkolne.compensa.pl/#NNWInsurance/StartScreen?guid=f65ee38c-964e-4d4b-8291-1532d6195cae


Instrukcja zawarcia umowy: 

1. Na stronie startowej w prawym górnym rogu znajdziemy wszystkie niezbędne informacje na 

temat umowy. Po zapoznaniu się z załącznikami klikamy „Kup pakiet”. 

 

 

2. Zaznaczamy ilość dzieci, które chcemy objąć ubezpieczeniem i klikamy przycisk „Potwierdź”. 

 



3. Po zapoznaniu się z pakietami, wybieramy ten, który najbardziej spełnia nasze oczekiwania, 

oraz klikamy „Wybierz”. 

 

4. Następnie pojawi się prośba o zapoznanie się i zaakceptowania „Klauzuli informacyjnej”. 

 

5. Kolejno wypełniamy dane pamiętając, iż rodzic/opiekun prawny jest ubezpieczającym, a 

dziecko/podopieczny jest osobą ubezpieczoną.  

6. Po wpisaniu danych wybieramy formę płatności oraz opłacamy składkę ubezpieczeniową. 

7. Na podanego w danych maila otrzymujemy certyfikat zawarcia umowy.  

Cała proces nie powinien zająć nam więcej niż 10 min   



 

 
--------------------------------------------------------------------- 
Pozdrawiam, 
Maciej Kocik 
Kierownik Oddziału 
nr tel.: 668-348-182 
mail: maciej.kocik@ovb.com.pl 
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