Poznań, 09.06.2016
Oddział Poznań Concordia Polska TUW
ul. św. Michała 43
61-119 Poznań
tel. +48 (61) 858 48 21
e-mail: poznan@concordiaubezpieczenia.pl

KJF Broker Sp. z o.o.
Ul. Rolna 7/7A
61-513 Poznań
Szanowni Państwo,
Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Oddział w Poznaniu przesyła ofertę
ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej dla niżej
wymienionych placówek oświatowych podlegających gminie Grodzisk Wlkp:
1.Szkoła Podstawowa w Kąkolewie
około 130 uczniów
2.Szkoła podstawowa w Słocinie
około 50 uczniów
3.Gimnazjum Gminne w Grodzisku
około 500 uczniów
4.Zespó Szkół w Ptaszkowie
około 220 uczniów
5.Szkoła Podstawowa w Grąblewie
około 120 uczniów
6.Przedszkole Gminne w Grodzisku
około 450 przedszkolaków
7.Szkołą Podstawowa nr 4 w Grodzisku
około 220 uczniów
8.Szkoła Podstawowa nr 1 w Grodzisku
około 850 uczniów
I. UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW
Przedmiot ubezpieczenia:
Ubezpieczenie obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała
lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego oraz
dodatkowo
następstwa
zawału
serca,
udaru
mózgu
oraz
wylewu
krwi
do mózgu.
Postanowienia nieuregulowane w niniejszej ofercie obowiązują zgodnie z następującymi
obowiązującymi w Concordia Polska TUW w dniu zawarcia umowy OGÓLNE WARUNKI
UBEZPIECZENIA STOSOWANE DO UMÓW UBEZPIECZENIA grupowego i indywidualnego
następstw nieszczęśliwych wypadków od 1 kwietnia 2016 r. zatwierdzone Uchwałą Zarządu
Concordia Polska TUW
Osoby podlegające ubezpieczeniu:
1) dzieci i młodzież w placówkach oświatowo - wychowawczych,
2) pracownicy ww. placówek
Suma ubezpieczenia:
Suma ubezpieczenia dla wszystkich ubezpieczanych dzieci, uczniów i nauczycieli jest jednakowa.
Jeżeli rodzice chcą ubezpieczyć dziecko na wyższą sumę niż pozostałe dzieci w szkole,
przedszkolu, wówczas mogą wykupić indywidualne ubezpieczenie NNW. W takiej sytuacji
w przypadku zaistnienia nieszczęśliwego wypadku, przysługuje świadczenie z dwóch polis.
Zakres ubezpieczenia:
Ochrona obejmuje czas zajęć w szkole, w drodze z domu do szkoły, w drodze ze szkoły do domu
oraz poza szkołą w życiu prywatnym (24h/dobę), na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej
granicami.
Czas trwania umowy ubezpieczenia:
Okres ubezpieczenia od 01.10.2016 – 30.09.2017r.
W przypadku absolwentów szkół lub gimnazjów ochrona ubezpieczeniowa trwa do 30 września
następnego roku.
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W
przypadku
Ubezpieczonych,
którzy
z
innego
powodu
przestali
być
uczniami/studentami/nauczycielami/pracownikami danej placówki szkolnej w trakcie trwania ochrony
ubezpieczeniowej, a umowa ubezpieczenia została zawarta w formie imiennej, ochrona
ubezpieczeniowa trwa do końca danego roku szkolnego, chyba że na wniosek Ubezpieczającego
dokonano zwrotu składki.
W przypadku osób, które przystępują do ubezpieczenia w trakcie trwania ochrony, jednakże po
złożeniu wniosku przez szkołę, należy zastosować składkę proporcjonalną do okresu ubezpieczenia
(system pro rata temporis).
W przypadku osób nowo przyjętych do ubezpieczenia, okres ochrony rozpoczyna się
z dniem opłacenia składki, po uprzednim wypełnieniu przez Ubezpieczonego wniosku, bez względu
na datę dokonania ww. czynności.
W przypadku gdy umowa została zawarta w formie bezimiennej okres ochrony kończy się w chwili
gdy Ubezpieczony przestaje należeć do określonej w umowie grupy.
Zawarcie umowy ubezpieczenia:
Wniosek w imieniu osób ubezpieczonych składa ubezpieczający w terminie do 31 października
2016r.
Umowę ubezpieczenia zawiera się w formie bezimiennej pod warunkiem objęcia ubezpieczeniem
wszystkich
dzieci
i
młodzieży.
Szkoła,
przedszkole
zobowiązane
są
do prowadzenia listy ubezpieczonych osób i udostępniania jej na prośbę Towarzystwa.
Jeżeli ochroną ubezpieczeniową nie są objęte wszystkie dzieci lecz tylko część z nich to jest to
umowa ubezpieczenia grupowa imienna. Szkoła, przedszkole zobowiązane są do złożenia imiennej
listy ubezpieczonych osób do wniosku ubezpieczeniowego.
Opłata składki:
Składka opłacana jest jednorazowo za cały okres ubezpieczenia w terminie do 31 października
2016r .
Likwidacja szkód
W oparciu o przedstawioną dokumentację medyczną na podstawie aktualnych w dniu zawarcia
umowy ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków,
a także tabeli uszczerbków, którą na życzenie można przekazać ubezpieczającemu, ubezpieczyciel
ustala rodzaje doznanych w wyniku nieszczęśliwego wypadku uszczerbków. Komisje lekarskie
organizuje się w trybie zaocznym.
Świadczenia wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia:
Świadczenia podstawowe
W razie nieszczęśliwego wypadku, Ubezpieczonemu przysługują następujące świadczenia:
1) z tytułu śmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku - 100% sumy
ubezpieczenia,
2) w razie śmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku, która miała miejsce na
terenie szkoły, a jej przyczyną nie był: zawał serca, udar mózgu, wylew krwi do mózgu
Uprawnionemu przysługuje 200% sumy ubezpieczenia,
3) w razie śmierci rodzica lub prawnego opiekuna ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego
wypadku lub z innej przyczyny niż nieszczęśliwy wypadek 1 000 zł, z wyłączeniem zawału serca,
udaru mózgu oraz wylewu krwi do mózgu
4) z tytułu trwałego uszkodzenia ciała lub trwałego rozstroju zdrowia w wysokości odpowiedniej do
stopnia (procentu) trwałego uszkodzenia ciała lub trwałego rozstroju zdrowia, a w przypadku
100% inwalidztwa – pełna suma ubezpieczenia,
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Świadczenia, o których mowa powyżej (pkt. 1 i pkt. 2) nie ulegają sumowaniu.

Świadczenia dodatkowe w ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków
W razie nieszczęśliwego wypadku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, Ubezpieczonemu może
dodatkowo przysługiwać:
1) dieta dzienna w wysokości 0,2% sumy ubezpieczenia za każdy dzień nieprzerwanego pobytu w
szpitalu (maksymalnie do 20% sumy ubezpieczenia), począwszy od 7 dnia przyjęcia do szpitala,
jednak nie dłużej niż przez 60 dni od tej daty. Za pobyt w szpitalu nie uznaje się rehabilitacji oraz
pobytu w sanatorium.
Ryzyka dodatkowe:
koszty odtworzenia materiałów dydaktycznych* – jeżeli Ubezpieczony w wyniku
nieszczęśliwego wypadku przebywa w szpitalu przez minimalny okres 7 dni Towarzystwo pokrywa udokumentowane imiennymi rachunkami koszty ksera materiałów
dydaktycznych – do 1% sumy ubezpieczenia. Towarzystwo nie odpowiada za nielegalne
kopiowanie.
koszty korepetycji* – jeżeli Ubezpieczony w wyniku nieszczęśliwego wypadku przebywa
w szpitalu przez minimalny okres 7 dni i nie ma możliwości uczęszczania na zajęcia –
Towarzystwo
pokrywa
koszty
indywidualnych
korepetycji
z wybranych przedmiotów wchodzących w zakres programowy realizowany w
szkole/uczelni przez Ubezpieczonego do wysokości 1 % sumy ubezpieczenia.

-

2) zwrot kosztów leczenia gdy nie podlegają one refundacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia
(NFZ) lub z innego tytułu oraz zostaną udokumentowane oryginalnymi imiennymi rachunkami
(maksymalnie do 25% sumy ubezpieczenia, limity dla leczenia stomatologicznego wynoszą: do
5% sumy ubezpieczenia, maksymalnie do 500 PLN oraz nie więcej niż 100 PLN na jeden ząb):
zwrot
kosztów
nabycia
protez
oraz
specjalistycznych
środków
ochronnych
i pomocniczych,
zwrot kosztów wizyt i badań lekarskich,
zwrot kosztów przewiezienia Ubezpieczonego z miejsca nieszczęśliwego wypadku do szpitala i ze
szpitala do domu,
zwrot kosztów bezwzględnie zalecanego przez lekarza (po akceptacji uprawnionego przedstawiciela
Concordia Polska TUW) pobytu w sanatorium, trwającego jednak nie dłużej niż 24 dni.
3) zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów w okresie do 2 lat od daty zaistnienia
zdarzenia, (maksymalnie do 10% sumy ubezpieczenia), pod warunkiem, że Ubezpieczony na
skutek odniesionego trwałego uszczerbku na zdrowiu utracił możliwość wykonywania
dotychczasowej pracy.
4) dodatkowy ryczałt za pogryzienie przez psa w wyniku czego będzie pozostawał w szpitalu przez
co najmniej 1 dobę i na wniosek lekarza zostanie poddany operacji plastycznej 5% sumy
ubezpieczenia.
5) dodatkowy ryczałt za poparzenia lub
ubezpieczenia.

odmrożenia

II lub wyższego

Zakres ubezpieczenia:
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stopnia 1% sumy

pełny – ochrona obejmuje czas zajęć w szkole, zajęć w ramach szkolnych klubów sportowych,
w drodze z domu do szkoły, w drodze ze szkoły do domu oraz poza szkołą
w życiu prywatnym (24 h/dobę), na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą
W przypadku przystąpienia do ubezpieczenia minimum 60% wszystkich dzieci, uczniów placówki – na
wniosek
kierownictwa
placówki
oświatowo-wychowawczej
w
porozumieniu
z komitetem rodzicielskim lub samorządem studenckim, Concordia Polska TUW może zwolnić od
płacenia składki do 10% ogólnej liczby ubezpieczonych osób znajdujących się w szczególnie trudnej
sytuacji finansowej.
Stawki za ubezpieczenie NNW
Suma Ubezpieczenia
w PLN
12 000
13 000
16 000

Składka
w PLN
27
29
33

Prowizja dla placówki oświatowej: wysokość wynagrodzenia prowizyjnego dla placówki oświatowej
zawierającej ubezpieczenie NNW wynosi 20% od składki zainkasowanej za ubezpieczenie NNW.
Składka
dla
nauczycieli
przy
deklarowanej
sumie
ubezpieczenia
zgodnej
z sumą ubezpieczenia wybraną przez placówkę wynosi: 1 zł pod warunkiem:
- w przypadku placówki nowej – udokumentowanego przebiegu ubezpieczenia (zaświadczenie od
poprzedniego Ubezpieczyciela) – szkodowość do 60%,
- w przypadku placówki wznowionej – szkodowość do 60%.
UWAGA: Oferta nie obejmuje wyczynowego uprawiania sportu
Przez wyczynowe uprawianie sportu rozumie się uprawianie dyscyplin sportowych
w ramach sekcji lub klubów sportowych zarejestrowanych w związkach sportowych (z wyłączeniem zajęć
Szkolnych Klubów Sportowych prowadzonych przez nauczyciela Wychowania Fizycznego z danej
placówki oświatowej) oraz w ramach zajęć szkolnych w szkołach o profilu sportowym, albo w celach
zarobkowych, jak również uczestniczenie w wyprawach lub ekspedycjach do miejsc charakteryzujących
się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi.
W zakresie nieuregulowanym niniejszymi zasadami oraz aneksami, ubezpieczenie zawiera się zgodnie
z następującymi obowiązującymi w Concordia Polska TUW w dniu zawarcia umowy OGÓLNE
WARUNKI UBEZPIECZENIA STOSOWANE DO UMÓW UBEZPIECZENIA grupowego i indywidualnego
następstw nieszczęśliwych wypadków od 1 kwietnia 2016 r. zatwierdzone Uchwałą Zarządu Concordia
Polska TUW
II. UBEZPIECZENIE OC NAUCZYCIELI
1. Ubezpieczenie OC nauczycieli jest przeznaczone dla nauczycieli świadczących prace na podstawie
stosunku pracy (zatrudnienia pracowniczego) jak i dla nauczycieli zatrudnionych na podstawie
zatrudnienia niepracowniczego (opartego na przepisach prawa cywilnego). Ubezpieczenie gwarantuje
ochronę ubezpieczeniową bez względu na to z iloma placówkami oświatowymi współpracuje nauczyciel.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje czynności związane z wykonywaniem zawodu nauczyciela jak i
wykonywaniem funkcji wychowawcy lub opiekuna dzieci i młodzieży na koloniach, obozach, biwakach,
wycieczkach szkolnych oraz podczas udzielania tzw. korepetycji.
2. Każda osoba na rzecz której zostaje zawarta umowa ubezpieczenia posiada ochronę w ramach
indywidualnej sumy gwarancyjnej przypisanej tylko i wyłącznie do tej osoby (Ubezpieczonego).
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3. Suma gwarancyjna stanowi górną granicę odpowiedzialności i dotyczy jednego i wszystkich zdarzeń,
które mogą zajść w ciągu rocznego okresu ubezpieczenia. Suma ubezpieczeniowa ulega zmniejszeniu o
każde wypłacone odszkodowanie, aż do całkowitego jej wyczerpania.
4. W przypadku osób świadczących prace na podstawie stosunku pracy (zatrudnienia pracowniczego)
suma gwarancyjna stanowi górną granicę odpowiedzialności, jednakże nie może być wyższa niż kwota
wynikająca z przepisów Kodeksu Pracy.
5. Oprócz wyłączeń zawartych w OWU Odpowiedzialności cywilnej § 5-9, zakres ubezpieczenia nie
obejmuje:
- odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane wadą urządzeń stosowanych przez
ubezpieczającego w trakcie wykonywania zawodu,
- szkód powstałych wskutek rażącego niedbalstwa,
6. W ubezpieczeniu OC nauczycieli należy stosować zapisy dotyczące okresu ubezpieczenia zawarte w
opisie grupowego ubezpieczenia NNW.
7. Podstawę zawarcia ubezpieczenia OC nauczycieli stanowią OWU Odpowiedzialności cywilnej .
8. Stawka jest zależna od wysokości sumy gwarancyjnej i wynosi w złotych:
Suma gwarancyjna na nauczyciela w PLN
Składka w PLN
30 000,7,50
50 000,9,00
Uwagi:
W tym roku Ubezpieczający (Placówka Oświatowa) jest zobowiązany do doręczenia Ubezpieczonym
warunków ubezpieczenia przed wyrażeniem przez Ubezpieczonych zgody na finansowanie składki bądź
przed wyrażeniem przez nich zgody na objęcie ochroną ubezpieczeniową. Ubezpieczający jest
zobowiązany do pozyskania od osób, którym warunki ubezpieczenia zostały doręczone osobiście
pisemnego potwierdzenia ich otrzymania.
Przygotowaliśmy dla Państwa wzór dwóch wariantów spełnienia powyższego obowiązku. Rozwiązanie
zaproponowane jako pierwsze jest obsługowo znacznie łatwiejsze i jeśli jest taka możliwość, to
rekomendujemy stosowanie tego wariantu.
1. Placówki oświatowe posiadające dziennik elektroniczny umożliwiający wysłanie do wszystkich
rodziców wiadomości z załącznikiem pdf.
Proponujemy, aby Placówka wysłała do wszystkich rodziców e-mail o następującej treści (po
uzupełnieniu treści przez Pośrednika):
Szanowni Państwo,
w roku szkolnym 2016/2017 ochronę uczniów naszej szkoły w zakresie ubezpieczenia następstw
nieszczęśliwych wypadków oferujemy we współpracy z firmą Concordia Polska TUW w ramach produktu
Bezpieczna Szkoła 2016/2017.
W załączeniu przesyłam Państwu Ogólne Warunki Ubezpieczenia stosowane do umów ubezpieczenia
grupowego i indywidualnego następstw nieszczęśliwych wypadków obowiązujące od 1 kwietnia 2016r.
1. Zakres ubezpieczenia
2. Okres ochrony od ….. do….
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3. Składka do zapłaty ……
4. Termin płatności …..
Po wysłaniu należy zarchiwizować wysłaną wiadomość.
2. Pozostałe Placówki oświatowe
Przed zebraniem składki Placówka powinna przekazać Ogólne Warunki Ubezpieczenia wraz z
informacją na temat zakresu ubezpieczenia i pozyskać podpisy Rodziców pod listą, którą należy
następnie zarchiwizować.
Oświadczenie Ubezpieczonego/Opiekuna prawnego Ubezpieczonego (rodzica)
Oświadczam, że otrzymałem informacje na temat zakresu ubezpieczenia oraz że zostały mi doręczone, przed
wyrażeniem zgody na objęcie ochroną ubezpieczeniową i przed wyrażeniem zgody na finansowanie składki
ubezpieczeniowej, Ogólne Warunki Ubezpieczenia stosowane do umów ubezpieczenia grupowego
i indywidualnego następstw nieszczęśliwych wypadków obowiązujące od 1 kwietnia 2016 r. zatwierdzone Uchwałą
Zarządu Concordia Polska TUW, określające warunki umowy ubezpieczenia Bezpieczna Szkoła 2016/2017
potwierdzonej polisą nr ……………………..
L.p.

Imię i nazwisko Ubezpieczonego
(dziecka)

Imię i nazwisko Opiekuna
prawnego Ubezpieczonego
(rodzica)

Podpis Opiekuna prawnego
Ubezpieczonego
(rodzica)

1.
2.
3.
4.
5.
Uwaga:
Placówka zobowiązana jest do zarchiwizowania wysłanej wiadomości lub listy z podpisami.

Oferta ważna do 31.10.2016r.
Kurtaż brokerski 10%.

Dla placówki oświatowej zawierającej ubezpieczenie NNW w ramach niniejszego pakietu,
przewidziany jest fundusz prewencyjny, z którego środków będziemy zwracać placówkom
oświatowym poniesione koszty zakupu środków na cele prewencyjne

Z wyrazami szacunku
Z-ca Dyrektora Oddziału
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Violetta Wolińska-Owczarzak
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