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Szanowni Państwo, 
    Konsorcjum Brokerów, na bazie przeprowadzonej  analizy potrzeb z zakresu ubezpieczeń szkolnych w wielu 
szkołach, powstały nowatorskie programy  ubezpieczeń następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży. Z  
doświadczeń współpracujących brokerów w zakresie tworzenia i obsługi programów ubezpieczeń szkolnych 
(ubezpieczamy ponad 100.000 uczniów w Polsce), przeanalizowaliśmy i przygotowaliśmy na kolejny rok szkolny 
kompleksowe rozwiązania, zapewniające optymalną ochronę dla dzieci i młodzieży, jak również i Państwa, czyli dla 
Rodziców. W wynegocjowanych z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi, autorskich programach, możecie Państwo 
ubezpieczyć zarówno swoje dzieci, jak i siebie, w ramach tego samego programu ubezpieczenia. Zapewne jest to 
najbardziej nowatorskie rozwiązanie na tegorocznym rynku ubezpieczeń szkolnych, gdzie Rodzice mogą również 
przystąpić  do tego samego ubezpieczenia, co  dzieci. 
Na szczególną uwagę, z pośród przesłanych ofert na nasze zapytania ofertowe, na rynku ubezpieczeń szkolnych, 
zasługuje oferta Colonnade , które rekomenduję Państwu ze względu na: 

 wysokie świadczenia za relatywnie niskie składki roczne z szerokim zakresem                        
odpowiedzialności Towarzystwa 

 pakiet zawiera ubezpieczenie wyczynowego uprawiania sportu (klasy sportowe, szkoły 
sportowe, kluby sportowe pozaszkolne). 

 Tabela  uszczerbków – maksymalna (ZUS-owska) 
 świadczenie z tytułu pogryzienia lub ukąszenia Ubezpieczonego przez zwierzęta (bez warunku pobytu 

w szpitalu)  
 świadczenie z tytułu zwrotu kosztów leczenia Ubezpieczonego w każdym wariancie 
 świadczenie szpitalne płatne za każdy dzień pobytu z powodu NNW oraz z powodu choroby 
 najwyższe sumy ubezpieczenia – nawet 100.000 zł sumy ubezpieczenia  
 świadczenie z powodu poważnego zachorowania – nawet 10.000 zł sumy ubezpieczenia 
 pakiet bólowy (wypłata świadczenia mimo braku uszczerbku – wystarczy wizyta kontrolna) 
 zwrot kosztów zakupu lub naprawy okularów korekcyjnych lub aparatów słuchowych w wyniku 

NNW  
 pakiet stomatologiczny 
 świadczenie z tytułu poparzeń 
 pakiet okaleczenie, oszpecenie twarzy 
 pokrycie kosztów pogrzebu 
 Rodzic może ubezpieczyć kolejne dziecko w rodzinie nie będące uczniem tej szkoły 
 zgłoszenie zdarzeń: telefonicznie, mailowo, pisemnie z opieką brokerską 
 OC Nauczycieli i Pracowników szkoły na preferencyjnych warunkach 
 oferty ubezpieczeniowe z uwzględnieniem funduszu prewencyjnego, który może być przeznaczony na 

działalność zapobiegającą wypadkom, kradzieżom, przeciwpożarowa, w zakresie profilaktyki zdrowotnej 
w tym: organizacja i finansowanie konkursów, programów edukacyjnych, w tym finansowanie nagród dla 
zwycięzców 

 
OFERTA UBEZPIECZENIA DZIECI I MŁODZIEŻY NA ROK SZKOLNY 2018/2019 
 
 
Łatwy sposób przystąpienia do ubezpieczenia 
W ramach obsługi brokerskiej mogę zaproponować obsługę w przystępowaniu do ubezpieczenia  
- możliwość przystąpienia do ubezpieczenia przez wpłatę składek i wpisanie się na listę przystąpienia dostępną w 
szkole. Podpis na liście jest równoznaczny z tym , iż rodzic zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. 
Szkoła udostępnia informację OWU na stronie internetowej szkoły i również udostępni je przez Dziennik Elektroniczny 
szkoły.  
 

 Link do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia 

 
https://colonnade.pl/dla-firm/ubezpieczenia-osobowe/ubezpieczenie-nastepstw-nieszczesliwych-wypadkow-dla-dzieci    
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Warunkiem skorzystania z przedstawianych ofert jest wcześniejsze podpisanie przez Ubezpieczającego pełnomocnictwa 
brokerskiego. Ogólne Warunki Ubezpieczenia dostępne są na stronach internetowych Towarzystw Ubezpieczeniowych. Powyższa oferta ma charakter 
informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. 
 
 

 

COLONNADE  
ZAKRES UBEZPIECZENIA  
 

 

WARIANT 2 

SUMA UBEZPIECZENIA 

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NNW, zawału serca bądź 
udaru mózgu 

 

 25.000 zł 

 

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NNW komunikacyjnego    37.500 zł 
Śmierć Rodzica Ubezpieczonego w wyniku NNW      7.500  zł 
 CZĘŚCIOWE TRWAŁE INWALIDZTWO  
(uszczerbek w wyniku NW)  za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu oraz 1% 
bólowego przy braku uszczerbku  
 w tym: złamania zwichnięcia i skręcenia 

   25.000 zł 
 

250 za 1% 
w tym: Pogryzienie lub ukąszenie przez zwierzęta (świadczenie 
jednorazowe potwierdzone wizytą lekarską)) 375 zł 

w tym: Wstrząśnienie mózgu u Ubezpieczonego w NW 
(świadczenie jednorazowe) 375 zł 

Świadczenie z tytułu poparzeń 2.600 zł 
CAŁKOWITE TRWAŁE INWALIDZTWO 25.000 zł 
Dodatkowe świadczenie: Koszty pogrzebu 5.000 zł 
Dodatkowe świadczenie: Dodatek dla osoby ratującej życie 5.000 zł 
Okaleczenie i oszpecenie twarzy 2.600 zł 
Uszkodzenie zębów na skutek NNW (maksymalnie 300zł za ząb) 2.000 zł 
Świadczenie z tytułu porażenia / paraliżu 12.500 zł 
Poważne zachorowania  5.000 zł 
Koszty leczenia skutków NW    (w tym zwrot za uszkodzone 
okulary i aparaty słuchowe wskutek NW )  1.000 zł 

świadczenie z tytułu przebudowy domu oraz modyfikacji 
pojazdu 6.000 zł 

ŚWIADCZENIA SZPITALNE Z TYTUŁU NNW 
(płatne od 1. dnia za każdy dzień, jeżeli pobyt trwał co najmniej 
2 dni; maksymalnie za 365 dni) 

25 zł  /dzień 

ŚWIADCZENIA SZPITALNE Z TYTUŁU CHOROBY  
(płatne od 1. dnia za każdy dzień, jeżeli pobyt powyżej 3 dni; 
maksymalnie za 60 dni) 

25 zł /dzień 

 
SKŁADKA ROCZNA OD OSOBY        
(z rozszerzeniem o wyczynowe uprawianie sportu) 
 

58 zł 
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Możliwość przystąpienia Rodzica ubezpieczonego dziecka do ubezpieczenia                                                               
Jako Rodzic ubezpieczonego dziecka będziecie Państwo mogli przystąpić do 
takiego ubezpieczenia szkolnego jak Państwa dzieci.  Zainteresowani Rodzice 
ubezpieczeniem siebie w Colonnade mogą zadzwonić na infolinię 
nr 22 276 26 03  i przystąpić do ubezpieczenia NNW szkolne dla Rodziców.                                                                                                                              
Ubezpieczeni OC dla Nauczycieli i pracowników szkoły                                                                                            
W ramach współpracy brokerskiej ubezpieczenie OC na  preferencyjnych warunkach  - 50.000 zł sumy ubezpieczenia 
za 60 zł składki rocznej. 
 
Kompleksowe rozwiązania! 

 
 Ubezpieczenie NNW dla dzieci i Rodziców (Rodzic może przystąpić do 

ubezpieczenia) 

 Możliwość rozszerzenie ochrony w czasie wyjazdów zagranicznych z kodem 
rabatowym dla dzieci i Rodziców 

 Możliwość skorzystania z funduszu prewencyjnego, który może być 
przeznaczony na działalność zapobiegającą wypadkom, kradzieżom, 
przeciwpożarowa, w zakresie profilaktyki zdrowotnej w tym: organizacja i 
finansowanie konkursów, programów edukacyjnych, w tym finansowanie 
nagród dla zwycięzców 

 Każda zainteresowana szkoła otrzyma Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 

 
Rekomendujemy również Państwa możliwość uzupełnienia ubezpieczenia w czasie wyjazdów  za 
granicę, w szczególności pokrycie kosztów leczenia.  
Wchodząc na stronę  www.colonnade.pl  możecie Państwo samodzielnie wykupić ubezpieczenie  
i skorzystać z kodu rabatowego uprawniający do 10% zniżki 
 
Proszę się zalogować :  
nazwa użytkownika: GOLD77 
hasło: GOLD77 
kod rabatowy: BROKERZY 

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ OCHRONĘ W TYM PROGRAMIE                                                                                                               
 Działa na całym świecie, 24h na dobę przez 365 dni w roku, w szkole, w domu , na wakacjach i wycieczkach                     
 Chroni uczniów uprawiających sport w szkole i poza szkołą                                                                                        
 Szeroki zakres ubezpieczenia (najszersza tabela uszczerbków - ZUSowska) 
 Jest dopracowany w elementach, które często decydują o wypłacie                                                                          
 Szybki i prosty sposób zgłaszania zdarzeń (telefonicznie, mailowo, pisemnie) – opieka brokerska 

                                                                                                                                                                                                   


