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         Łódź, 10 czerwca 2019 r.  

          

  
  UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.  

  ul. Gdańska 132  

  90-520 Łódź  

  

Szanowni Państwo,   

Z przyjemnością przedstawiamy ofertę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dla 

dzieci, młodzieży i personelu placówek oświatowych. Jest to optymalne rozwiązanie ubezpieczeniowe, które 

zapewnia szeroki zakres ochrony przy zachowaniu najwyższych standardów obsługi i jakości oferowanych 

usług. Dodatkowo, do Państwa dyspozycji, oddajemy doświadczoną kadrę specjalistów, którzy w każdej 

chwili służą profesjonalnym doradztwem ubezpieczeniowym.  

  

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. wchodzi w skład Grupy UNIQA. Inwestorem strategicznym spółki 

jest austriacki holding ubezpieczeniowy - UNIQA Versicherungen AG funkcjonujący  w 19 krajach Europy. 

Korzenie Grupy UNIQA w Polsce sięgają początku lat 90. poprzedniego wieku, co czyni ją jedną z 

najstarszych instytucji ubezpieczeniowych w kraju. Łączny kapitał zakładowy Grupy UNIQA w Polsce wynosi 

ponad 263 mln zł i stanowi gwarancję stabilności oraz bezpieczeństwa finansowego zawieranych umów 

ubezpieczenia.  
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OFERTA UNIQA NA ROK 2019/2020  
UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI   

I MŁODZIEŻY ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH   
  

 Ubezpieczający:  

(kto może zawrzeć ubezpieczenie?)  

  

• Placówka oświatowa  

• Placówka opiekuńczo – wychowawcza  

• Rada Rodziców placówki, której dzieci są ubezpieczone  

• Korporacja Doradztwa i Obsługi Inwestycji sp. z o.o. 

• Zakłady Pracy 

• Dyrektor Szkoły 

• Osoba fizyczna reprezentująca placówkę oświatową 

• Osoba fizyczna reprezentująca radę rodziców lub 

• Rodzice/prawni opiekunowie/ dziadkowie Ubezpieczonego (dotyczy umów ubezpieczenia 

zawieranych za pośrednictwem portalu www.gestumbroker.pl) 

  

Ubezpieczony:  

(kogo chroni polisa ubezpieczeniowa?)  

  

• dzieci w żłobkach lub przedszkolach  

• uczniowie szkół podstawowych  

• uczniowie gimnazjów   

• uczniowie szkół średnich  

• uczniowie szkół specjalnych   

• uczniowie szkół sportowych  

• uczniowie szkół wyższych (studentów) 

• wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych   

• pracownicy wszystkich powyższych placówek  

• dzieci w zakładach pracy  

• ubezpieczonymi mogą być również dzieci, które nie uczęszczają do placówek oświatowych. Dolna  

granica wieku ubezpieczonego to 20 tydzień życia  

 

Wiek Ubezpieczonych: 

Od 20. tygodnia życia do 25. roku życia. 

  

Zakres i przedmiot ubezpieczenia:  

(przed czym chroni polisa ubezpieczeniowa?)  

  

Zawarcie ubezpieczenia pozwala zrekompensować negatywne skutki wystąpienia nieszczęśliwego wypadku, 

takie jak: trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego, śmierć oraz konieczność poniesienia 

nieprzewidzianych kosztów związanych z pogorszeniem stanu zdrowia ubezpieczonego. Ochrona dotyczy 

wydarzeń, które miały miejsce w okresie ubezpieczenia, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub/i poza jej 

granicami. 

 

Postanowienia odmienne i dodatkowe do OWU określa Załącznik nr 1. 

Ogólne warunki ubezpieczenia określa Załącznik nr 2. 

Trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczyciel określa w oparciu o tabelę uszczerbków UNIQA Załącznik nr 

3. 

http://www.gestumbroker.pl/
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Okres ubezpieczenia:  

(w jakim czasie chroni nas polisa ubezpieczeniowa?)  

 Umowa zawarta w zakresie całodobowym w okresie 12 miesięcy, a tym samym ochrona nie ogranicza 

się jedynie do następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych na terenie placówki szkolnej.  

  

Zakres terytorialny:  
Terytorium RP i poza granicami RP  

  

Płatność składki:  

Jednorazowa  

 

Przystępowanie do umowy ubezpieczenia: 

1. Za pośrednictwem strony www.gestumbroker.pl/bezpieczne-dziecko/ . 

2. Na podstawie list imiennych.  

 

Forma ubezpieczenia: 

W przypadku placówek oświatowych forma ubezpieczenia może być: 

▪ imienna – w takim przypadku Gestum Broker sp. z o.o. dostarcza Ubezpieczycielowi przed wystawieniem 

polisy listę osób objętych ubezpieczeniem ze wskazaniem wariantów ubezpieczenia dla każdego z 

nich. 

▪ bezimienna – przy założeniu ubezpieczenia 100% dzieci i 100% nauczycieli z danej placówki. 

 

Jeżeli w ciągu roku zmniejszy się liczba dzieci w programie bezimiennym, ubezpieczenie dla 

pozostałych trwa do końca okresu, na jaki zostało zawarte. 

 

Warunki dodatkowe: 

1. Oferta uwzględnia możliwość zawarcia ubezpieczenia na drugie i kolejne dziecko, przy założeniu 
płatności składki w wysokości 50% wartości składki opłaconej za pierwsze dziecko, przy założeniu 
wyboru tego samego wariantu ubezpieczenia dla wszystkich dzieci z jednej rodziny.  

2. Brak progu partycypacji - dot. wszystkich wariantów ubezpieczenia.  

3. Polisa wystawiana jest na okres 12 miesięcy. Przystępować do polisy można w okresie 30 dni od daty 

początku ochrony ubezpieczenia, po tym czasie polisa zostanie zamknięta, bez możliwości 

aneksowania w trakcie trwania ochrony. 

4. Dzieci zgłoszone do ubezpieczenia, w ciągu pierwszych 30 dni kalendarzowych, od dnia początku 

Głównego Okresu Ubezpieczenia, będą ubezpieczone od dnia obowiązywania polisy do dnia jej 

zakończenia (pełne 12 miesięcy). 

Przykład: Główny okres ubezpieczenia dla szkoły: 01.09.2019 – 31.08.2020. Dziecko zostaje 

zgłoszone do ubezpieczenia 18.09.2019. Ubezpieczenie dla Dziecka obowiązuje od 01.09.2019 do 

31.08.2020. 

5. Po 30 dniach od rozpoczęcia okresu ubezpieczenia zostanie wystawiona odrębna polisa dla każdego 

wariantu ubezpieczenia  

6. W przypadku zgłoszenia dzieci do ubezpieczenia, w terminie późniejszym, przekraczającym 30 dni 

kalendarzowych od dnia początku Głównego Okresu Ubezpieczenia, ochrona ubezpieczeniowa jest 

możliwa poprzez przystąpienie do polisy zawartej przez Korporacja Doradztwa i Obsługi Inwestycji 

sp. z o.o. na okres 12 miesięcy (na takich samych warunkach). 

7. W przypadku rezygnacji z ubezpieczenia Ubezpieczającemu należy się proporcjonalny zwrot składki 
za każdy pełen miesiąc niewykorzystanego okresu ubezpieczenia. 

 
Warunek dotyczy jedynie polis zawieranych przez Placówki Oświatowe: 
Dodatkowo oferta uwzględnia zwolnienie z opłaty składki do 5% ubezpieczonych uczniów bez względu na 

liczbę ubezpieczonych uczniów  

http://www.gestumbroker.pl/bezpieczne-dziecko/
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ZAKRES UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZESLIWYCH WYPADKÓW 

 

Prezentujemy 5 wariantów sum ubezpieczenia dla programu ubezpieczeń szkolnych, przy czym nie ma 

zastosowania wymóg minimalnego progu partycypacyjnego dla żadnego z wariantów:  

   WARIANT I  WARIANT II  WARIANT III  WARIANT IV  WARIANT V  

SUMA  

UBEZPIECZENIA  
15 000 PLN  25 000 PLN  35 000 PLN  70 000 PLN  100 000 PLN  

SKŁADKA ROCZNA ZA 

PIERWSZE DZIECKO  39 PLN  59 PLN  78 PLN  129 PLN  187 PLN  

SKŁADKA ROCZNA ZA 

DRUGIE DZIECKO  

50% składki  50% składki  50% składki  50% składki  50% składki  

19,50 PLN  29,50 PLN  39,00 PLN  64,50 PLN  93,50 PLN  

Lp  ZAKRES  
UBEZPIECZENIA  

Świadczenia skumulowane  

1  

Śmierć będąca 
następstwem  

nieszczęśliwego  
wypadku  (w tym  

również zawał serca  

i udar mózgu, 

epilepsja)  

15 000 zł  25 000 zł  35 000 zł  70 000 zł  100 000 zł  

2  

Jednorazowe 
świadczenie w  

przypadku zgonu 
ubezpieczonego  

spowodowanego  
nieszczęśliwym 

wypadkiem 

komunikacyjnym  

20 000 zł  50 000 zł  70 000 zł  100 000 zł  130 000 zł  

3  

Jednorazowe 
świadczenie w  

przypadku zgonu  
ubezpieczonego na 

terenie szkoły  

30 000 zł  50 000 zł  70 000 zł  100 000 zł  130 000 zł  

4  

Trwały uszczerbek 
na zdrowiu w 

wyniku  
nieszczęśliwego  

wypadku – za 1% SU  
(w tym również 

zawał serca i udar 

mózgu, epilepsja)  

150 zł  250 zł  350 zł  700 zł  1 000 zł  

5  

Zwrot kosztów 
nabycia  

przedmiotów  
ortopedycznych i 

środków 

pomocniczych  

do 3 000 zł  do 3 500 zł  do 4 000 zł  do 4 500 zł  do 5 000 zł  

6  

Zwrot kosztów 
przeszkolenia  

zawodowego osób 

niepełnosprawnych  

do 3 000 zł   do 3 500 zł  do 4 000 zł  do 4 500 zł  do 5 000 zł  
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7  

Świadczenie za 
pobyt w szpitalu w 
wyniku NW oraz w  
wyniku ciężkiego 

zachorowania,  
które skutkuje co 

najmniej 1 pełną 

dobą pobytu w 

szpitalu i trwa nie  
dłużej niż 90 dni 

50 zł/dzień  50 zł/dzień  50 zł/dzień  70 zł/dzień  100 zł/dzień  

8  
Zwrot kosztów 

leczenia na terenie 

RP  
do 2 000 zł  do 3 000 zł  do 4 000 zł  do 8 000 zł  do 15 000 zł  

9  
Zwrot kosztów 

rehabilitacji na 

terenie RP  
do 2 000 zł  do 2 000 zł  do 3 000 zł  do 5 000 zł  do 5 000 zł  

10  

Hospitalizacja 
powyżej 10 dni po  
NW lub operacji 

chirurgicznej  

(dodatkowa wypłata 

jednorazowa) 

500 zł  500 zł  1 000 zł  1  300 zł  1 750 zł  

11  
Odbudowa  

stomatologiczna 

zębów stałych  
do 2 000 zł  do 2 000 zł  do 3 000 zł  do 4 000 zł  do 5 000 zł  

12  
Wyczynowe 

uprawianie sportu  
TAK  TAK  TAK  TAK  TAK  

13  

Pogryzienie przez 
zwierzęta i  

pokąsania przez  
insekty, które 

skutkuje co  
najmniej jedną  

pełną dobą pobytu  
w szpitalu (wypłata 

jednorazowa)  

brak  2 000 zł   3 500 zł  7 000 zł  10 000 zł  

14  
Zachorowanie na 

sepsę (wypłata 

jednorazowa)  
brak  2 500 zł  3 500 zł  7 000 zł  10 000 zł  

15  

Wstrząśnienie mózgu 
w wyniku  

NW po min. 3 
dniowym pobycie w  

szpitalu (wypłata 

jednorazowa)  

brak  150 zł  200 zł  250 zł  350 zł  

16  

Ostre zatrucie 
gazami lub  

chemikaliami, 1%  
SU za 1% TU  

brak  TAK  TAK  TAK  TAK  

  
Definicje, zakresu ubezpieczenia oraz wyłączenia zgodnie z załącznikami:  

Postanowienia odmienne i dodatkowe do OWU określa Załącznik nr 1. 

Ogólne warunki ubezpieczenia określa Załącznik nr 2. 

Trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczyciel określa w oparciu o tabelę uszczerbków UNIQA Załącznik nr 3. 

 


