BROKER UBEZPIECZENIOWY

Pszczyna, dnia 11-06-2018

Szanowna Dyrekcja
Rada Rodziców
Zespołu Szkół w Zabrzegu
Oferta ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży szkolnej,
ubezpieczenia dla nauczycieli na rok szkolny 2018/2019
Mamy przyjemność przedstawić Państwu ofertę ubezpieczenia następstw
nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży szkolnej oraz ubezpieczenia OC dla nauczycieli na
rok szkolny 2018/2019.
Warunki ubezpieczenia (składki, w tym zniżki dla placówki, zakres ubezpieczenia, termin
płatności) zostały wynegocjowane przez brokera ubezpieczeniowego Carbo Asecura S.A. i
mamy nadzieję, że spełniają Państwa indywidualne oczekiwania.
Po dokonaniu analizy ofert czołowych
zaprezentować ofertę STU Ergo Hestia S.A.

ubezpieczycieli

pragniemy

Państwu

Mamy nadzieję, że przedstawiona oferta spotka się z Państwa zainteresowaniem i pozwoli na
kontynuowanie współpracy.
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 509 916 674 oraz
na adres e-mail: slawomirg@cabroker.pl
Z wyrazami szacunku
Sławomir Górny

Biuro Regionalne „Carbo Asecura” S.A. w Pszczynie
Tel. 0 509 916 674

BROKER UBEZPIECZENIOWY

Oferta ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków młodzieży oraz pracowników
placówki oświatowej na rok szkolny 2018/2019 w STU ERGO HESTIA S.A.
OWU Biznes & Podróż z dnia 01.01.2016 oraz postanowienia dodatkowe wynikające z oferty

Ochroną ubezpieczeniową objęte są następstwa nieszczęśliwych wypadków oraz następstwa zawałów serca i
udaru mózgu, następstwa obrażeń ciała, których zaistnienie spowodowane zostało atakiem epilepsji,
omdleniem o nieustalonej przyczynie albo sepsą doznanych przez Ubezpieczonego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
Okres ochrony - od 1 września 2018 do 31 sierpnia 2019
24h/dobę
Następstwa nieszczęśliwych wypadków zaistniałych na terenie RP oraz poza granicami kraju
Wariant bezkomisyjny
Forma ubezpieczenia: Uczniowie – imienna lub bezimienna, Personel - imiennia
Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o wyczynowe uprawianie sportu
Zakres ubezpieczenia oraz wysokość świadczenia jako % sumy ubezpieczenia
lub stała kwota
z tytułu śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku albo zdarzenia objętego
100 %
umową
Z tytułu śmierci w placówce w wyniku NW na terenie placówki (poza
Dodatkowo 50 %
świadczeniem za śmierć w wyniku NW)
z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu (zgodnie z tabelami „Zasady oceny,
% za %
ustalania i orzekania trwałego uszczerbku na zdrowiu dla lekarzy z Grupy Ergo
(do 100 %)
Hestia”)
jednorazowe świadczenie w przypadku obrażeń, które nie spowodowały
trwałego uszczerbku na zdrowiu, a wymagały interwencji lekarskiej w placówce
medycznej, połączonej z dalszym leczeniem i wymagającej co najmniej jednej
1%
wizyty kontrolnej
zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych

do 20 % SU

zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych

do 20 % SU

zwrot kosztów leczenia pozostających w związku z nieszczęśliwym wypadkiem
poniesionych na terytorium RP
zwrot kosztów leczenia pozostających w związku z nieszczęśliwym wypadkiem
związanych z rehabilitacją
do 30 % SU
zwrot kosztów leczenia stomatologicznego pozostających w związku z
nieszczęśliwym wypadkiem w tym koszty odbudowy stomatologicznej
Zwrot kosztów poniesionych na naprawę lub zakup nowych: okularów,
aparatów słuchowych i ortodontycznych uszkodzonych w wyniku NNW
jednorazowe świadczenie z tytułu rozstroju zdrowia spowodowanego sepsą
jednorazowe świadczenie z tytułu zdiagnozowania u Ubezpieczonego w okresie
ubezpieczenia wrodzonej wady serca (dziecka, ucznia lub studenta do 25 roku
życia)
jednorazowe świadczenie z tytułu śmierci z powodu nowotworu złośliwego
jednorazowe świadczenie w przypadku amputacji Ubezpieczonemu kończyny
lub części kończyny z powodu nowotworu złośliwego

1.000 zł
1.000 zł
1.000 zł
1.000 zł
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jednorazowe świadczenie w przypadku śmierci rodzica spowodowanej
nieszczęśliwym wypadkiem

2.000 zł

Dieta szpitalna – pobyt w szpitalu niezależnie od przyczyny (maksymalnie za
okres 90 dni) – płatne przy pobycie minimum 48/h za każdy dzień
ASSISTANCE:
- wizyta lekarza – w zakresie NW – do 500 zł na jeden wypadek
- wizyta pielęgniarki – w zakresie NW – do 500 zł na jeden wypadek
- dostarczenie leków – do wysokości 100 zł
- transport z miejsca pobytu do placówki – do wysokości 500 zł
- pomoc domowa – do 7 dni maksymalnie 500 zł
- pomoc psychologiczna – maksymalnie do 300 zł
- opieka nad dziećmi (maksymalnie do 3 dni w odniesieniu do jednego
nieszczęśliwego wypadku) – do 100,00 zł za dzień
- opieka nad psami i kotami ubezpieczonego – do 300,00 zł na jeden
nieszczęśliwy wypadek

25 zł/dzień

W granicach sumy
ubezpieczenia

Możliwe Zwolnienie z opłaty składki do 10 % ogólnej liczby ubezpieczonych

składki
Suma ubezpieczenia NW

Szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, zespoły szkół

10.000

42,00 zł / osoba

12.000

50,00 zł / osoba

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego wobec osób trzecich za szkody
będące następstwem czynu niedozwolonego (odpowiedzialność cywilna deliktowa) w związku z wykonywanym
zawodem oraz posiadanym mieniem. Ochroną ubezpieczeniową objęte są także szkody wyrządzone w
następstwie rażącego niedbalstwa.
Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną nauczycieli, wychowawców oraz opiekunów za
szkody wyrządzone uczniom, wychowankom lub osobom trzecim poprzez spowodowanie śmierci, uszkodzenia
ciała lub rozstroju zdrowia lub szkody rzeczowe, wynikłe z uchybień w wykonywaniu czynności zawodowych.
Zakres ubezpieczenia obejmuje również odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez ubezpieczonego
pełniącego funkcję opiekuna na imprezach, koloniach, wycieczkach, obozach, zielonych szkołach itp. (sytuacje
niezwiązane z umową o pracę).
Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody będące następstwem
wypadku ubezpieczeniowego, który zaszedł na terytorium RP
Dodatkowo zakres ubezpieczenia nauczyciela, wychowawcy bądź opiekuna zostaje rozszerzony o szkody
będące następstwem wypadków ubezpieczeniowych, które zaszły na terenie państw Unii Europejskiej oraz
Islandii, Norwegii i Szwajcarii i obejmuje odpowiedzialność cywilną nauczyciela, wychowawcy bądź opiekuna
związaną z wykonywaniem przez nich czynności wychowawczo-opiekuńczych podczas wycieczek, zielonych
szkół, wymian młodzieży – organizowanych przez placówki oświatowe znajdujące się na terytorium RP.
Suma gwarancyjna 50.000 zł/nauczyciela na jeden i wszystkie wypadki
Składka 1,00 zł/osobę (minimalnie 30 zł/placówkę)
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