Oferta Grupowego ubezpieczenia NNW dla Dzieci, Młodzieży
oraz Pracowników w Szkole Podstawowej nr 118 im. płk. Pilota Bolesława Orlińskiego
na rok szkolny 2017/2018
Tabela świadczeń i wysokość składki w zł
ZAKRES UBEZPIECZENIA
ODPOWIEDZIALNOŚĆ 24 H NA TERENIE CAŁEGO ŚWIATA
Całkowite trwałe inwalidztwo
Częściowe trwałe Inwalidztwo (uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW)
Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia lub ukąszenia przez zwierzęta
Jednorazowe świadczenie w wyniku wstrząśnienia mózgu u Ubezpieczonego w wyniku NW
Uszkodzenia ciała w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub zdarzenia objętego umową,
które wymagało interwencji lekarskiej i oraz co najmniej jednej wizyty kontrolnej, a nie
skutkowało wypłatą świadczenia zgodnie z powyższym zakresem.
Koszty leczenia skutków NW
Świadczenie z tytułu poparzeń
Świadczenia szpitalne z tytułu NW
(za każdy dzień pobytu w szpitalu, jeżeli pobyt trwał co najmniej 24 h, maks. za 365 dni)

Okaleczenie i oszpecenie twarzy
Uszkodzenie zębów na skutek NW (max 200 zł na ząb)
Świadczenie z tytułu porażenia/paraliżu
Świadczenie z tytułu przebudowy domu oraz modyfikacji pojazdu
Poważne zachorowania
Śmierć wskutek NW (w tym zawału serca i udaru mózgu)
Śmierć wskutek NW komunikacyjnego lub śmierć na terenie placówki oświatowej (*)
Dodatkowe świadczenie: Koszty pogrzebu
Dodatkowe świadczenie: Dodatek dla osoby ratującej życie Ubezpieczonego, która
w wyniku ratunku sama poniosła śmierć
Ochrona w czasie uprawiania sportu podczas zajęć szkolnych, pozaszkolnych, jak również w
życiu prywatnym. Zakresem ochrony objęte są m.in. piłka nożna, siatkówka, koszykówka,
lekkoatletyka, akrobatyka, taniec, jazda konna, amatorskie uprawianie sportów sztuk walki,
pływanie i inne.
SKŁADKA ROCZNA ZA UBEZPIECZONEGO

WARIANT
UBEZPIECZENIA
35 000
35 000
300
300
350
6 000
3 000
35
dziennie
3 000
1 200
10 000
10 000
3 500
20 000
25 000
5 000
5 000

TAK

50 zł

(*) – wypłacone zostanie tylko jedno świadczenie z tytułu śmierci na skutek NW lub śmierci na skutek NW komunikacyjnego lub śmierci na
terenie Placówki Oświatowej

Definicja Nieszczęśliwego Wypadku (NW): nagłe, spowodowane czynnikami zewnętrznymi i nieoczekiwane zdarzenie
powodujące uszkodzenie ciała. W przypadku gdy nagłe i nieoczekiwane zdarzenie było spowodowane
występowaniem choroby bądź choroby przewlekłej, ochronie podlegają jedynie obrażenia bądź śmierć będąca
bezpośrednim skutkiem tego zdarzenia.
Ubezpieczyciel: Do 30.06.2017 Ubezpieczyciel funkcjonował pod nazwą AIG. Od 01.07.2017 po transformacji
występuje już jako Colonnade Insurance Société Anonyme, zarejestrowana w Wielkim Księstwie Luksemburga pod
numerem B61605, działająca w Polsce poprzez Colonnade Insurance Société Anonyme Oddział w Polsce,
ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa
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Podstawa prawna: Umowa ubezpieczenia zostanie zawarta na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia
Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Dzieci, Młodzieży oraz Pracowników w Placówkach Oświatowych
zatwierdzonych przez Dyrektora Colonnade Insurance Société Anonyme Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie
w dniu 1 lipca 2017 r., mających zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od 1 lipca 2017 r.
Proces wypłaty świadczeń:
Do obsługi roszczeń z tytułu ubezpieczeń zawartych w ramach Programu zostały dedykowane osoby, które zajmują się
wyłącznie rozpatrywaniem wniosków dotyczących ubezpieczeń szkolnych.
Roszczenie można zgłosić:
1. Telefonicznie pod numerem tel. 22 528 51 00 (rejestracja szkody, udzielenie informacji; druk zgłoszenia szkody
wraz z dokumentacją należy wysłać e-mailem lub listem poleconym).
2. E-mailem na dedykowany adres: szkody@colonnade.pl (zgłoszenia wymagające oryginałów dokumentów lub
kopii potwierdzonych za zgodność należy przesłać tylko i wyłącznie w formie listu poleconego na adres
Towarzystwa).
3. Listem poleconym na adres:
Colonnade Insurance S.A. Oddział w Polsce
Dział Likwidacji Szkód
ul. Marszałkowska 111
00-102 Warszawa.
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