Instrukcja zakupu polisy szkolnej w Compensa
Adres strony internetowej: https://szkola.compensa.pl/
Hasło szkoły: 942852
1. Za pomocą przeglądarki internetowej wchodzimy pod adres https://szkola.compensa.pl/
2. Wpisujemy hasło szkoły widniejące u góry i klikamy „Dalej”
3. Wybieramy ilość osób które chcemy ubezpieczyć i wybieramy pakiet ubezpieczenia klikając u dołu
„Wybierz”
4. W oknie które nam się pojawiło potwierdzamy zapoznanie się z „Klauzulą informacyjną
Administratora Danych Osobowych” poprzez zaznaczenie kwadracika i kliknięciem „Akceptuję”
5. Wypełniamy „Dane płatnika” są to dane rodzica lub opiekuna prawnego, bardzo ważne by wypełnić
prawidłowy adres e-mail, na ten adres zostaną przesłane nam wszystkie dokumenty wraz z polisą
6. Wypełniamy „Dane Ubezpieczonego” są to dane dziecka do ubezpieczenia
7. Po wypełnieniu danych dziecka klikamy w „Dodaj osobę”, jeżeli ubezpieczamy więcej dzieci
możemy wypełnić dane ponownie i kliknąć „Dodaj osobę” ponownie, po zakończeniu klikamy
„Dalej”
8. Na kolejnej stronie sprawdzamy wypełnione dane oraz informacje na temat wybranego pakietu i
klikamy „Dalej”
9. Na kolejnej stronie zaznaczamy pierwsze cztery zgody na „TAK”, są to:
- Oświadczenie o doręczeniu OWU
- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesłanie za pośrednictwem strony internetowej
- Oświadczenie o używaniu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych
- Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem i akceptuję jego warunki
10. Reszta zgód nie jest obowiązkowa, są to zgody marketingowe, nie chcąc otrzymywać informacji
marketingowych drogą elektroniczną i telefoniczna prosimy zaznaczyć na „Nie”.
11. Po przejściu przez wszystkie zgody klikamy „Zapłać”, zostaniemy przekierowani na stronę PayU z
płatnościami elektronicznymi, wybieramy sposób płatności i przechodzimy przez cały proces.
12. Po opłaceniu polisy wszystkie dokumenty wraz z polisą zostaną wysłane na adres e-mail który
podaliśmy w Danych płatnika

Kontakt bezpośredni z naszymi biurami:
telefon: +48 71 7 888 000
email: biuro@gdubezpieczenia.pl
www: https://gdubezpieczenia.pl
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na przeciwko wejścia wydziału komunikacji
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