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OFERTA UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA SZKOŁA
I. OKRES UBEZPIECZENIA

OD 2021-09-01

DO

2022-08-31

II. UBEZPIECZAJĄCY
Lp.
1

Nazwa placówki
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W POLANCE
WIELKIEJ

REGON
367993844

Adres e-mail
SEKRETARIAT@NASZAEDUKACJA.E
U

Telefon
338488390

III. UBEZPIECZENI
Rodzaj placówki: ŻŁOBEK, PRZEDSZKOLE
Forma ubezpieczenia: Imienna
Liczba ubezpieczonych wychowanków: 160
Liczba osób zwolnionych z opłacania składki: 16

IV. ZAKRES UBEZPIECZENIA I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ UBEZPIECZENIOWYCH
Tryb udzielania ochrony: Wariant pełny (24h/dobę)
WARIANT I

WARIANT II

Świadczenie ubezpieczeniowe

Świadczenie ubezpieczeniowe

23 000 zł

34 500 zł

46 000 zł

69 000 zł

maks. 23 000 zł
230 zł

maks. 34 500 zł
345 zł

Niezdolność do samodzielnej egzystencji

230 zł
17 250 zł

345 zł
25 875 zł

Zapadnięcie w śpiączkę w następstwie wypadku

23 000 zł

34 500 zł

TAK

TAK

Pobyt w szpitalu w następstwie wypadku
Wariant standardowy

maks. 6 000 zł
60 zł/dzień

maks. 9 000 zł
90 zł/dzień

Składka jednorazowa za grupę
Składka za wychowanka

5 760 zł
40 zł / osoba

8 640 zł
60 zł / osoba

Zakres ubezpieczenia
Śmierć w następstwie wypadku
Dodatkowe świadczenie w wysokości 50% SU (sumy ubezpieczenia) dla ryzyka śmierci
w wypadku, jeżeli w następstwie tego samego wypadku śmierć poniosło oboje rodziców
(prawnych opiekunów), których wszystkie dzieci są od nich finansowo zależne i są poniżej
18 roku życia, lub jeśli śmierć nastąpiła w wyniku strzelaniny lub pogryzienia przez psa.

Śmierć w następstwie wypadku w ruchu komunikacyjnym*
Dodatkowe świadczenie w wysokości:
1) 50% SU dla ryzyka śmierci w wypadku w ruchu komunikacyjnym, jeśli wypadek nastąpił
na terytorium RP w czasie podroży Ubezpieczonego komunikacją publiczną;
2) 15% SU dla ryzyka śmierci w wypadku w ruchu komunikacyjnym, jeśli do wypadku
doszło na terytorium RP, a przebywający w pojeździe mechanicznym Ubezpieczony miał
zapięte pasy bezpieczeństwa oraz dany pojazd posiadał ważny przegląd techniczny i był
wyposażony w poduszki bezpieczeństwa.

Trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie wypadku STANDARD
1% sumy ubezpieczenia za każdy 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu
Uciążliwość leczenia

Pakiet Żak
Pokrycie kosztów leczenia związanego z następstwem pogryzienia przez psa

* wysokość świadczenia zsumowana ze świadczeniem na wypadek śmierci w NNW

Zakres ubezpieczenia dla osób, które w dniu początku okresu ubezpieczenia nie skończyły 18 roku życia zostaje rozszerzony o
wyczynowe uprawianie sportu.
Zaproponowany produkt ubezpieczeniowy oraz zakres ubezpieczenia wynika z przeprowadzonej analizy potrzeb i wymagań Klienta w
zakresie ochrony ubezpieczeniowej jako najbardziej zgodny z tymi potrzebami i wymaganiami.

V. UWAGI
1. Dokument ten nie jest ofertą handlową w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.

VI. INFORMACJA O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH
1. Integralną częścią kalkulacji jest załącznik - klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych. Oświadczam, że
wyraziłem zgodę na przygotowanie i przesłanie tej kalkulacji.
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NNW GRUPOWE – ARKUSZ ANALIZY POTRZEB KLIENTA
Klient
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W POLANCE WIELKIEJ
Klient zapoznał się z dokumentacją produktu NNW GRUPOWE, w tym z:
✔ Ogólnymi warunkami ubezpieczenia
✔ Ustandaryzowanym dokumentem zawierającym informacje o produkcie ubezpieczeniowym

ANALIZA – USTALENIA
1.

Klient ma potrzebę objęcia ochroną w wariancie pełnym (24 godziny/dobę).

2.

Klient ma potrzebę objęcia ochroną ubezpieczeniową ryzyk związanych z:
- śmiercią w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
- trwałym uszczerbkiem na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku,

3.

Klient został poinformowany, że w przypadku, w którym ochrona ubezpieczeniowa w ramach danej klauzuli nie jest udzielana ze
względu na fakt, że zgodnie z postanowieniami tej klauzuli dodatkowej ochrona ubezpieczeniowa:
a) jeszcze nie rozpoczęła się (z uwagi na zapisy dotyczące karencji);
b) bądź uległa zawieszeniu;
c) bądź wygasła na skutek osiągnięcia przez Ubezpieczonego określonego wieku lub na skutek zaistnienia innej wskazanej w ramach
tej klauzuli okoliczności
Ubezpieczyciel na okres braku ochrony ubezpieczeniowej w ramach takiej klauzuli dodatkowej udziela zamiast tego ochrony w
ramach klauzuli Inwalidztwa Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku. Suma ubezpieczenia dla klauzuli Inwalidztwa
Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku pozostaje analogiczna jak suma ubezpieczenia w klauzuli dodatkowej, w
ramach której doszło do przekształcenia ochrony. W przypadku, w którym Ubezpieczony na skutek takiego przekształcenia ochrony
jest objęty wielokrotnie ochroną w ramach klauzuli Inwalidztwa Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
świadczenia dodatkowe wypłacane w ramach tej klauzuli podlegają kumulacji.Klient potwierdza, że powyższe rozwiązanie jest
zgodne z jego potrzebami i wymaganiami dotyczącymi ochrony ubezpieczeniowej.

Oświadczenie Klienta
Akceptuję przedstawioną ofertę ubezpieczenia. Zaproponowany zakres ochrony wynika z przeprowadzonej analizy moich potrzeb oraz
jest zgodny z moimi oczekiwaniami odnośnie do rodzaju produktu i zakresu ochrony ubezpieczeniowej.

Czytelny podpis Ubezpieczającego

Czytelny podpis Ubezpieczonego

Podpis Przedstawiciela Generali T.U. S.A.
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