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KROK 2 

KROK 3 

KROK 4 
Zapłać za wybrane ubezpieczenie. 

Uwaga: przerwanie transakcji przerywa cały proces. 
Czekaj na potwierdzenie transakcji i certyfikat 
ubezpieczenia. Certyfikat zawiera: numer polisy, okres 
ubezpieczenia, dane osób ubezpieczonych (dzieci), 
zakres i sumy ubezpieczenia. 

4 PROSTE KROKI  

DO UBEZPIECZENIA NNW DLA DZIECKA 

Wpisz liczbę dzieci, które chcesz ubezpieczyć (maksymalnie 5). 
Zdecyduj, który wariant odpowiada Twoim potrzebom. 
Kliknij „wybierz” i przejdź dalej. 

Uzupełnij dane: 

Twoje imię, nazwisko, PESEL oraz adres e-mail, na który chcesz otrzymać dokumenty 
potwierdzające przystąpienie do umowy. Wpisz dane ubezpieczonych dzieci. 
Zaakceptuj odpowiednie oświadczenia (m.in. o zapoznaniu się z Ogólnymi Warunkami 
Ubezpieczenia, Regulamin). 

Nie zwlekaj – kup najlepsze ubezpieczenie dla swojego dziecka w 4 prostych krokach! 

KROK 1 
Wejdź na stronę 
https://szkola.compensa.pl 
i wpisz hasło otrzymane od Agenta 
lub placówki oświatowej. 
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Raport dostępności


		Nazwa pliku: 

		Instrukcja dotycząca ubezpieczenia[3203][5794].pdf




		Autor raportu: 
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[Wprowadź informacje osobiste oraz dotyczące organizacji w oknie dialogowym Preferencje > Tożsamość.]


Podsumowanie


Sprawdzanie napotkało na problemy, które mogą uniemożliwić pełne wyświetlanie dokumentu.
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