Szczecin, 01 września 2021 r.

UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.
ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa

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.

ZAKRES UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZEŚLIWYCH WYPADKÓW
DLA SU 20.000 PLN:
ZAKRES PODSTAWOWY

RODZAJE ŚWIADCZEŃ

1

Świadczenie wypłacane uprawnionemu, w przypadku śmierci
ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku

Wysokość świadczenia

20 000 ZŁ

Limit: 100% sumy ubezpieczenia
Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu powstałego na
skutek wystąpienia nieszczęśliwego wypadku
2

3

Limit: za każdy 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu 1% sumy
ubezpieczenia
Świadczenie wypłacane uprawnionemu, gdy śmierć ubezpieczonego
nastąpiła w wyniku popełnionego przez niego samobójstwa

200 ZŁ

2 000 ZŁ

Limit: 10% sumy ubezpieczenia
4

5

Świadczenie z tytułu zachorowanie na sepsę

2 000 ZŁ

Limit: 10% sumy ubezpieczenia
Świadczenie za pogryzienie ubezpieczonego przez psa, pod
warunkiem, że ubezpieczony spędzi z tego powodu pełną dobą w
szpitalu

2 000 ZŁ

Limit: 10% sumy ubezpieczenia

6

Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu
spowodowanego wystąpieniem zawału serca lub udaru mózgu

200 ZŁ

Limit: za każdy 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu 1% sumy
ubezpieczenia,
7

Świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego na skutek zawału serca
lub udaru mózgu
Limit: 100% sumy ubezpieczenia

20 000 ZŁ

8

Przeszkolenie zawodowe ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego
wypadku ( dotyczy niepełnosprawności)

1000 ZŁ

Limit: 5% sumy ubezpieczenia
ZAKRES ROZSZERZONY**
9

10

Zasiłek dzienny z tytułu niezdolności ubezpieczonego do nauki

20 ZŁ/ dzień

Limit: 0,10% sumy ubezpieczenia /dzień
Zwrot kosztów leczenia ubezpieczonego na terenie RP, w tym
leczenia stomatologicznego, gdy zostały one poniesione w wyniku
wystąpienia nieszczęśliwego wypadku

2 000 ZŁ

Limit: do 10% sumy ubezpieczenia
11

12

Zadośćuczynienie za ból

2 000 ZŁ

10% sumy ubezpieczenia
Jednorazowe świadczenie, gdy w następstwie wystąpienia
nieszczęśliwego wypadku umrze rodzic ubezpieczonego

2 000 ZŁ

Limit: 10% sumy ubezpieczenia
13

14

Zasiłek dzienny z tytułu niezdolności ubezpieczonego do nauki –
pobyt w szpitalu

W wyniku nieszczęśliwego wypadku
50 zł/dzień
W wyniku choroby 40 zł/dzień

Składka za osobę

39 zł

POSTANOWIENIA DODATKOWE
1. W zakres ubezpieczenia włączone jest wyczynowe uprawianie sportu przez ubezpieczonych (regularne
uczestnictwo w treningach i zawodach, uprawianie dyscyplin w ramach pozaszkolnych sekcji i klubów
sportowych).
2. Wypłata świadczenia następuje bezkomisyjnie (na podstawie Tabeli procentowego uszczerbku na zdrowiu do oferty
szkolnej na rok 2021/2022, bez wzywania na komisję lekarską).
3. Świadczenia wypłacane są uprawnionemu, ubezpieczonemu, a jeśli jest on małoletni – rodzicowi/ opiekunowi
prawnemu ubezpieczonego.

INFORMACJE DODATKOWE
1. Podstawą zawarcia ubezpieczenia są: Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych
Wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych zatwierdzone Uchwałą Zarządu UNIQA
TU S.A. z dnia 15 grudnia 2020 r.

Zachęcam do bezpośredniego kontaktu z agentem serwisującym.

Z poważaniem,
Paweł Warchoł
Akonto Paweł Warchoł
tel. +48 91 46 66 403
mobile 602 176 565
biuro.akonto@wp.pl

