
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UBEZPIECZENIA ROK SZKOLNY 

SZKOLNE 2019/2020 
  

 
Netins Insurance Sp. z o.o. jest multiagentem ubezpieczeniowym, który współpracuje z wieloma Towarzystwami Ubezpieczeniowymi. 

 
Po przeprowadzonej analizie ubezpieczeń proponowanych przez wiodące Towarzystwa, zdecydowaliśmy się przedstawić Państwu trzy 

bardzo korzystne propozycje ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej. 
 
 
 

Wyróżniki prezentowanych ofert: 

 
1. wysokie sumy ubezpieczenia 

 
2. szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej następstw nieszczęśliwych wypadków 

 
3. do wyboru cztery warianty ubezpieczenia na preferencyjnych warunkach cenowych 

 
4. ochrona obowiązuje 24h przez 365 dni w roku, w życiu szkolnym, zawodowym oraz prywatnym, na całym świecie 

 
5. zakres ochrony ubezpieczeniowej został rozszerzony o wyczynowe uprawianie sportu 

 
6. możliwość zwolnienia 10% uczniów z opłaty składki, bez względu na liczbę osób przystępujących do ubezpieczenia 

 
7. do ubezpieczenia mogą przystąpić zarówno uczniowie jak i nauczyciele oraz personel placówek oświatowych 

 
Placówki, które zdecydują się przystąpić do ubezpieczenia do 30.06.2019 skorzystają z promocyjnych wysokości składek.  

 
 
 

KONTAKT 
 

Joanna Markiewicz | Tel.: (+48) 717 159 481 | e-mail: joanna.markiewicz@netins.pl  
Edyta Bachar | Tel.: (+48) 717 159 479 | e-mail: edyta.bachar@netins.pl 

 
 

Treść zawarta w niniejszym dokumencie jest poufna, przeznaczona wyłącznie dla Dyrektora i/lub Rady Rodziców.  
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Szczegółowe 

informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności zakładów ubezpieczeń określone zostały w aktualnych Ogólnych Warunkach 

Ubezpieczenia oraz kartach produktów opracowanych i zatwierdzonych przez zakłady ubezpieczeń. 



OFERTA COLONNADE INSURANCE S. A.  
 

 ZAKRES UBEZPIECZENIA COLONNADE WARIANT I WARIANT II WARIANT III WARIANT IV 

      

 SUMA UBEZPIECZENIA 14 000 zł 18 000 zł 23 000 zł 32 000 zł 
      

1 
Śmierć ubezpieczonego w wyniku NNW 

14 000 zł 18 000 zł 23 000 zł 32 000 zł 
(w tym zawału serca bądź udaru mózgu)      

2 
Śmierć ubezpieczonego w wyniku NNW komunikacyjnego 

21 000 zł* 25 500 zł* 35 000 zł* 48 000 zł* 
lub na terenie placówki oświatowej      

3 Całkowite trwałe inwalidztwo 14 000 zł 18 000 zł 23 000 zł 32 000 zł 

 Trwały uszczerbek w wyniku NNW (1% SU za 1% uszczerbku     
 zgodnie z tabelą uszczerbków OWU) m.in.:     

 - uszkodzenia głowy, twarzy, narządu wzroku, słuchu     

 - uszkodzenia szyi, krtani tchawicy i przełyku,     

 - uszkodzenia klatki piersiowej, brzucha,     

4 - uszkodzenia narządów moczowo płciowych, 140 zł za 1% 180 zł za 1% 210 zł za 1% 300 zł za 1% 

 - uszkodzenia kręgosłupa i rdzenia kręgowego,     

 - uszkodzenia miednicy,     

 - uszkodzenia kończyny górnej, kończyny dolnej,     

 - porażenia lub niedowłady poszczególnych nerwów     

 obwodowych     

5 
Uszkodzenia ciała w wyniku NNW, które nie skutkuje 

140 zł 180 zł 200 zł 200 zł 
wypłatą świadczenia na podstawie pkt. 4      

6 Śmierć rodzica ubezpieczonego w wyniku NNW 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł 

7 Poważne zachorowania 3 000 zł 3 500 zł 4 000 zł 5 000 zł 

8 
Pobyt ubezpieczonego w szpitalu w wyniku NNW 

30 zł / dzień 35 zł / dzień 40 zł / dzień 50 zł / dzień 
(płatne powyżej jednego dnia, maksymalnie za 365 dni)      

9 
Pobyt ubezpieczonego w szpitalu w wyniku choroby 

- 20 zł / dzień 30 zł / dzień 30 zł / dzień 
(płatne powyżej dwóch dni, maksymalnie za 60 dni)      

10 Świadczenie z tytułu porażenia lub paraliżu do 14 000 zł do 18 000 zł do 23 000 zł do 32 000 zł 

11 
Pogryzienie lub ukąszenie ubezpieczonego przez zwierzęta 

210 zł 250 zł 315 zł 450 zł 
(kwota wypłacana jednorazowo)      

12 
Wstrząśnienie mózgu u ubezpieczonego w wyniku NNW 

210 zł 250 zł 315 zł 450 zł 
(kwota wypłacana jednorazowo)      

13 Świadczenie z tytułu poparzeń do 3 500 zł do 4 200 zł do 5 500 zł do 7 000 zł 

14 Okaleczenie i oszpecenie twarzy do 3 500 zł do 4 200 zł do 5 500 zł do 7 000 zł 

15 
Świadczenie z tytułu przebudowy domu oraz modyfikacji 

do 7 000 zł do 8 500 zł do 11 000 zł do 16 000 zł 
pojazdu      

16 
Koszty leczenia w wyniku NNW na terenie RP i poza 

do 500 zł do 600 zł do 1 500 zł do 1 700 zł 
granicą RP      

17 Uszkodzenie zębów w wyniku NNW do 1 000 zł do 1 200 zł do 1 500 zł do 1 700 zł 

18 Koszty pogrzebu w wyniku NNW do 5 000 zł do 5 000 zł do 5 000 zł do 5 000 zł 

19 

Koszty zakupu wózka inwalidzkiego oraz koszty zakupu 

- do 1 000 zł do 2 000 zł do 2 000 zł lub naprawy środków ortopedycznych i pomocniczych, 

 w tym okularów korekcyjnych lub aparatu słuchowego     

20 Dodatek dla osoby ratującej życie 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł 
      

 SKŁADKA ZA OSOBĘ 
43 zł 48 zł 58 zł 74 zł  

(składka uwzględnia wyczynowe uprawianie sportu)      

 SKŁADKA ZA OSOBĘ - Promocja do 30.06.2019 r. 
41 zł 46 zł 55 zł 71 zł  

(składka uwzględnia wyczynowe uprawianie sportu)      

     
 
 


