OFERTA
UBEZPIECZENIA
SZKOLNEGO
PRZYGOTOWANA PRZY UDZIALE FIRMY
INTER-BROKER SP. Z O.O.
DLA

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
W TRZEBOSI
ROK SZKOLNY 2018/2019

DO KONTAKTU:
Rafał Cimek
697 990 107
r.cimek@interbroker.pl

SZANOWNI PAŃSTWO!
Niniejszym mamy przyjemność przedstawić Państwu ofertę
ubezpieczenia dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie następstw
nieszczęśliwych

wypadków,

na

rok

szkolny

2018/2019.

Przedstawiona poniżej oferta zostały wyłoniona w drodze konkursu
ofert. Na potrzeby konkursu wysłaliśmy zapytania ofertowe do
dwunastu Ubezpieczycieli.
Pełna analiza ofert otrzymanych w ramach konkursu
wraz z rekomendacją została przesłana drogą mailową do Państwa
szkoły.

Do zawarcia umowy ubezpieczenia na zaproponowanych
warunkach niezbędne jest zebranie grupy minimum 3 dzieci, które
zostaną objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach tej umowy.

Osoba do kontaktu w sprawie zawarcia umowy ubezpieczenia:
Imię i nazwisko
Rafał Cimek
Numer telefonu
697 990 107
Adres e-mail
r.cimek@interbroker.pl
Poniżej przedstawiamy ofertę Colonnade S.A. przygotowanej
specjalnie dla Państwa jednostki.

Po przeprowadzonej analizie uzyskanych w ogólnopolskim konkursie ofert oraz uwzględnieniu Państwa
potrzeb i oczekiwań rekomendujemy wybór oferty Colonnade w ramach przedstawionej poniżej
propozycji:

Colonnade Insurance
Suma ubezpieczenia
Składka za jedną osobę
śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (w
tym również zawał serca i udar mózgu)
śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego
wypadku komunikacyjnego lub nieszczęśliwego wypadku na
terenie placówki oświatowej
trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego
wypadku za 1% uszczerbku zgodnie z tabelą norm uszczerbku
na zdrowiu
śmierci przedstawiciela ustawowego w następstwie
nieszczęśliwego wypadku
uszkodzenie ciała w wyniku nieszczęśliwego wypadku bez
uszczerbku na zdrowiu
całkowite trwałe inwalidztwo

15 000,00 zł
29,00 zł
15 000,00 zł
18 000,00 zł
150,00 zł za 1%
1 000 zł
150 zł
Wymagana interwencja lekarska i
jedna wizyta kontrolna
Od 7 500,00 do 25 000,00 zł

oparzenia

do 1500 zł

poważne zachorowania

1 000,00 zł

koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie
koszty pogrzebu

W ramach kosztów leczenia
Jednorazowo 5 000,00 zł

pogryzienia lub ukąszenia przez zwierzęta

Jednorazowo 250,00 zł

wstrząśnienie mózgu w wyniku nieszczęśliwego wypadku

Jednorazowo 250,00 zł

koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku
Uszkodzenie zębów w wyniku NNW

Świadczenie szpitalne w wyniku NNW

Świadczenie szpitalne w wyniku choroby
Wyczynowe uprawianie sportu (ochrona podczas zajęć w
pozaszkolnych klubach sportowych)

Do 1 000 zł
Do 1 000 zł
20 zł za dzień
Płatne od pierwszego dnia, jeżeli
pobyt trwał co najmniej 2 dni, max
365 dni
10 zł za dzień
Płatne od pierwszego dnia, jeżeli
pobyt trwał co najmniej 3 dni, max
60 dni
W zakresie ubezpieczenia

KORZYŚCI DLA UBEZPIECZONYCH DZIECI
1. Ochrona ubezpieczeniowa w ciągu całego roku szkolnego i wakacji (365 dni
w roku, przez 24 godz. na dobę) na całym świecie,
2. Szeroki zakres ubezpieczenia - wybór wielu dodatkowych ryzyk rozszerzających
ochronę
3. Szybki, prosty i nowoczesny sposób zgłaszania szkód - zgłoszenie on-line
4. Uproszczona procedura wypłaty świadczeń
5. Brak karencji

SPOSÓB ZGŁASZANIA ROSZCZEŃ
Bezpośrednio do Ubezpieczyciela:
- 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),
- e-mailem na 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),
- listem poleconym na adres Ubezpieczyciela, ul. Marszałkowska 111, 00-102
Warszawa
Pomoc ze strony Inter-Broker:
- listem poleconym lub osobiście poszkodowany może złożyć roszczenie na
odpowiednim druku zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami na adres biura
Inter-Broker w Lublinie: ul. Szeligowskiego 8/6, 20- 883 Lublin
- pocztą elektroniczną na adres mail: szkody.lublin@interbroker.pl

