
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

UBEZPIECZENIE NNW W PLACÓWKACH  
OŚWIATOWYCH  

na rok szkolny 2021/2022  
   



 

 

OFERTA UNIQA 
UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW 

W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH 
NA ROK SZKOLNY2021/2022  

 

Program Bezpieczne Dziecko 
dla Gestum Broker Sp. z o.o. 

 
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkach 
oświatowych.  

Ubezpieczający: 

• Placówka oświatowa  

• Placówka opiekuńczo – wychowawcza  

• Reprezentant Rady Rodziców placówki, której dzieci są ubezpieczone  

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

• Zakłady Pracy 

• Dyrektor Szkoły 

• Osoba fizyczna reprezentująca placówkę oświatową 

lub 

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

zawieranych za pośrednictwem portalu www.gestumbroker.pl) 

 

Ubezpieczony: 

▪ dzieci w żłobkach i przedszkolach 

▪ uczniowie szkół podstawowych, średnich, zawodowych, specjalnych, techników, szkół sportowych, 

studenci szkół wyższych 

▪ wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych i innych placówek oświatowych 

▪ pracownicy wszystkich powyższych placówek 

▪ dzieci pracowników Zakładów 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: 

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków, polegające na uszkodzeniu ciała lub 

rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć Ubezpieczonego, które w okresie 

ubezpieczenia wydarzyły się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami oraz pakiet 

ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej dedykowany do placówek edukacyjnych. 

Trwały uszczerbek na zdrowiu określany będzie w oparciu o Tabelę procentowego uszczerbku na zdrowiu 

Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (wz. 1469), stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszej oferty. 

Ogólne warunki ubezpieczenia – Załącznik nr 1. 

Dodatkowo UNIQA załącza do oferty Kartę produktu – Załącznik nr 3. 

Postanowienia odmienne i dodatkowe do OWU – Załącznik nr 4. 

http://www.gestumbroker.pl/


 

 

Okres ubezpieczenia:  

Roczny w zakresie całodobowym. 

 

Zakres terytorialny:  

Terytorium RP i poza granicami RP 

 

Płatność składki: 

Jednorazowo 

 

Przystępowanie do umowy ubezpieczenia: 
1. Za pośrednictwem strony www.gestumbroker.pl/bezpieczne-dziecko/ . 

2. Na podstawie list imiennych.  

 

Forma ubezpieczenia: 

▪ Bezimienna, bez względu na poziom partycypacji ubezpieczonych w danej placówce, przy założeniu, że 

ubezpieczeniem objęte są osoby należące do danej grupy (placówki edukacyjnej). Potwierdzenie 

zawarcia ubezpieczenia i dane Ubezpieczonego potwierdza Ubezpieczający lub osoba uprawniona w 

placówce szkolnej na etapie złożenia roszczenia do UNIQA. Jeżeli w ciągu roku zmniejszy się liczba 

dzieci w programie bezimiennym, ubezpieczenie dla pozostałych trwa do końca okresu, na jaki zostało 

zawarte. 

lub 

▪ Imienna na podstawie list osób ubezpieczonych. 

 

Warunek dotyczy jedynie polis zawieranych przez Placówki Oświatowe: 
Dodatkowo oferta uwzględnia zwolnienie z opłaty składki do 5% ubezpieczonych uczniów będących w 
trudnej sytuacji materialnej, bez względu na liczbę ubezpieczonych uczniów. 
 
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. Możliwość ubezpieczenia dziecka w zakresie uprawiana sportów wysokiego ryzyka, przy założeniu 
wzrostu składki o 30%. 

3. Brak progu partycypacji (dot. wszystkich wariantów ubezpieczenia). 

4. Polisa wystawiana jest na okres 12 miesięcy. Przystępować do polisy można w okresie 30 dni od daty 
początku ochrony ubezpieczeniowej, po tym czasie polisa zostanie zamknięta, bez możliwości 
aneksowania w trakcie trwania ochrony. 

5. 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). 

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

7. 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). 

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

 

http://www.gestumbroker.pl/bezpieczne-dziecko/


 

 

I. ZAKRES UBEZPIECZENIA 

TABELA ŚWIADCZEŃ      
       

ZAKRES UBEZPIECZENIA 
Suma ubezpieczenia / wysokość świadczenia 

WARIANT I 
[PLN] 

WARIANT II 
[PLN] 

WARIANT III 
[PLN] 

WARIANT IV 
[PLN] 

WARIANT V 
[PLN] 

Lp. SUMA UBEZPIECZENIA: 20 000 30 000 40 000 70 000 100 000 

1 
Śmierć będąca następstwem nieszczęśliwego wypadku 
(w tym również zawał serca i udar mózgu, epilepsja) 

20 000 30 000 40 000 70 000 100 000 

2 
Jednorazowe świadczenie w przypadku śmierci spowodowanej 
nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym 

30 000 50 000 70 000 100 000 130 000 

3 
Jednorazowe świadczenie w przypadku śmierci spowodowanej 
nieszczęśliwym wypadkiem na terenie placówki oświatowej 

30 000 50 000 70 000 100 000 130 000 

4 

Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego 
wypadku 

• spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem 

• spowodowany zawałem serca lub udarem 

• spowodowany epilepsją 

• ostre zatrucie gazami lub chemikaliami 

  
  

 za 100% trwałego uszczerbku 20 000 30 000 40 000 70 000 100 000 

 za 1% trwałego uszczerbku 200 300 400 700 1 000 

 wstrząśnienie mózgu w wyniku nieszczęśliwego wypadku 
skutkującego co najmniej 3 dniowym pobytem w szpitalu 

brak 150 200 250 350 

5 
Zachorowania na sepsę (posocznicę) meningokokową lub 
pneumokokową 

brak 2 500 3 500 7 000 10 000 

6 
Pogryzienie przez zwierzęta oraz pokąsanie, ukąszenie przez 
insekty i owady (w tym kleszcze), które skutkuje co najmniej 
jedną pełną dobą pobytu w szpitalu 

brak 2 000  3 500 7 000 10 000 

7 
Świadczenie z tytułu hospitalizacji w wyniku nieszczęśliwego 
wypadku, za każdy dzień pobytu w szpitalu, maksymalnie za 
180 dni 

50 50 65 75 100 

8 
Świadczenie z tytułu hospitalizacji w wyniku choroby, płatne od 
2 dnia hospitalizacji, maksymalnie za 90 dni 

35 50 65 75 90 

9 
Jednorazowe świadczenie w przypadku hospitalizacji trwającej 
dłużej niż 10 dni, będącej następstwem nieszczęśliwego 
wypadku lub w wyniku operacji chirurgicznej 

500 500 1 000 1 300 1 750 

10 
Jednorazowe świadczenie w przypadku zgonu rodzica 
Ubezpieczonego w wyniku następstw nieszczęśliwego wypadku  

3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 

11 

Zwrot kosztów leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku 
Ubezpieczonego poniesionych na terenie Rzeczypospolitej 
Polskiej 

do 2 000 do 3 000 do 4 000 do 8 000 do 15 000 

 zwrot kosztów rehabilitacji do 2 000 do 2 000 do 3 000 do 5 000 do 5 000 

 zwrot kosztów odbudowy stomatologicznej zębów do 2 000 do 2 000 do 3 000 do 5 000 do 5 000 

 zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i 
środków pomocniczych, w tym wózka inwalidzkiego 

do 2 000 do 3 500 do 4 500 do 5 000 do 5 000 

12 Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego niepełnosprawnych do 3 000 do 3 500 do 4 000 do 4 500 do 5 000 
       

SKŁADKA ROCZNA ZA PIERWSZE DZIECKO: 39 59 78 129 187 

SKŁADKA ROCZNA ZA PIERWSZE DZIECKO ZE SPORTEM 
WYSOKIEGO RYZYKA: 

51 77 101 168 243 

SKŁADKA ROCZNA ZA DRUGIE DZIECKO: 19,50 29,50 39 64,50 93,50 

SKŁADKA ROCZNA ZA DRUGIE DZIECKO ZE SPORTEM WYSOKIEGO 
RYZYKA: 

25,50 38,50 50,50 84 121,50 

 

 
Powyższe składki uwzględniają wyczynowe uprawianie sportu. 

 
 
 



 

 

II. POSTANOWIENIA DODATKOWE DOTYCZĄCE ZAKRESU UBEZPIECZENIA 

1. W zakresie świadczeń określonych w punkach 1, 2 i 3 powyższej TABELI ŚWIADCZEŃ wypłacone 
zostanie tylko jedno świadczenie z tytułu Śmierci będącej następstwem nieszczęśliwego wypadku lub 
Jednorazowe świadczenie w przypadku zgonu Ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym 
wypadkiem komunikacyjnym lub  nieszczęśliwym wypadkiem na terenie szkoły. 

2. Ocena stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu dokonywana jest przez lekarzy orzeczników 
Ubezpieczyciela na podstawie Tabeli procentowego uszczerbku na zdrowiu do oferty szkolnej UNIQA wz. 
1469, która stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej oferty. 

3. W ramach poszczególnych zakresów ubezpieczenia określonych w powyższej tabeli świadczenia 
wypłacane są do wysokości sum ubezpieczenia/wysokości świadczenia w niej zawartej. 

4. W zakresie Świadczenie z tytułu hospitalizacji w wyniku nieszczęśliwego wypadku, Ubezpieczyciel 
wypłaci świadczenie w wysokości określonej w TABELI ŚWIADCZEŃ za każdy dzień hospitalizacji, 
maksymalnie za 180 dni pobytu w szpitalu, jeżeli pobyt ten trwał co najmniej jedną pełna dobę. Za dzień 
pobytu w szpitalu uważa się dzień kalendarzowy wraz z noclegiem. 

5. W zakresie Świadczenie z tytułu hospitalizacji w wyniku choroby, Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie w 
wysokości określonej w TABELI ŚWIADCZEŃ za każdy dzień hospitalizacji począwszy od 2 dnia, 
maksymalnie za 90 dni pobytu w szpitalu. Za dzień pobytu w szpitalu uważa się dzień kalendarzowy wraz 
z noclegiem. 

 
III. INFORMACJE DODATKOWE 

1. Do umowy ubezpieczenia zastosowanie będą mieć Ogólne Warunki Ubezpieczenia: Ogólne 
Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w 
placówkach oświatowych zatwierdzone uchwałą zarządu z 15 grudnia 2020 r, stanowiące Załącznik nr 1 
oraz Postanowienia odmienne i dodatkowe do OWU, stanowiące Załącznik nr 4. 
 

2. Likwidacja szkód:  
INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAJŚCIA ZDARZENIA OBJĘTEGO 
OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ 
 

1) Jak zgłosić wniosek o świadczenia 
 

Zdarzenia dotyczące ubezpieczonego prosimy zgłaszać: 
▪ przez formularz na stronie:  

https://www.uniqa.pl/pomoc-i-obsluga/zgloszenie-zdarzenia/ubezpieczenie-szkolne-nnw-grupowe/ 

▪ telefonicznie: +48 42 66 66 500  

▪ korespondencyjnie na adres: UNIQA TU S.A., 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 

 

2) Jakie dokumenty dołączyć do wniosku o wypłatę świadczenia 
Prosimy przygotować następujące dane: 
▪ imię i nazwisko ubezpieczonego oraz PESEL lub datę urodzenia, adres korespondencyjny; 

▪ datę i opis zajścia zdarzenia, rodzaj wymaganej pomocy; 

▪ numer telefonu do kontaktu. 

 
3) Jak uzyskać informacje 

▪ na stronie internetowej www.uniqa.pl; 

▪ w ogólnych warunkach ubezpieczenia; 

▪ od konsultanta pod numerem telefonu  +48 22 599 95 22 

 

4) Jak przesłać dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia 
Dokumenty prosimy załączać bezpośrednio przy zgłaszaniu szkody w formie online. 

https://www.uniqa.pl/pomoc-i-obsluga/zgloszenie-zdarzenia/ubezpieczenie-szkolne-nnw-grupowe/


 

 

 
3. Ubezpieczający oświadczy, że: 

a) Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu 
w placówkach oświatowych zatwierdzone uchwałą zarządu z dnia 15 grudnia 2020 r. zostały mu 
doręczone. 

b) Koszt składki ubezpieczeniowej w całości finansuje ubezpieczony i potwierdzi, że doręczy 
ubezpieczonemu Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, 
młodzieży i personelu w placówkach oświatowych zatwierdzone uchwałą zarządu z dnia 15 grudnia 
2020 r. w tym informację wymaganą przepisem art. 17 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i 
reasekuracyjnej, przed wyrażaniem przez niego zgody na objęcie go ochroną ubezpieczeniową i 
finansowane przez niego kosztów składki. 

 
 

 
IV. ZAŁĄCZNIKI: 

Załącznik 1: Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i 
personelu w placówkach oświatowych zatwierdzone uchwałą zarządu z dnia 15 grudnia 2020 r. 
Załącznik 2: Tabela procentowego uszczerbku na zdrowiu Następstw Nieszczęśliwych Wypadków 
Załącznik 3: Karta produktu 
Załącznik 4: Postanowienia odmienne i dodatkowe do OWU. 



   

 

 

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.,  
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa 
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział 
Gospodarczy KRS, 
KRS 271543, NIP 107-00-06-155,  
kapitał zakładowy: 141 730 747 zł  – opłacony w całości,  
tel. 22 599 95 22, www.uniqa.pl 

  

Skontaktuj się z nami: 
www.uniqa.pl/kontakt 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.uniqa.pl/
http://www.uniqa.pl/kontakt

