Społeczna Szkoła Podstawowa w Węgrach
Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła"
Szkolna 40
46-023 Węgry

Generali T.U. S.A.
ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa
Tel. +48 22 543 05 00
Fax +48 22 543 08 99

Dotyczy:

Warszawa, 2015-07-15

Propozycja ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży szkolnej i
pracowników placówek oświatowych.

Szanowni Państwo,
mamy przyjemność przedstawić ofertę ubezpieczenia natępstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzież
szkolnej i pracowników placówek oświatowych.
Z uwagi na fakt, iż nieszczęśliwy wypadek może się zdarzyć każdemu i wszędzie, konstruując naszą ofertę
dołożyliśmy wszelkich starań, aby nasze ubezpieczenie zapewniało Państwu maksymalizację korzyści, oferując:
• kompleksową i pełną ochronę ubezpieczeniową następstw nieszczęśliwych wypadków, 24 godziny na dobę, na
całym świecie zarówno w trakcie zajęć szkolnych, wakacji, jak i w życiu codziennym;
• dodatkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu nauczyciela, oraz innych
ubezpieczeń znajdujących się w ofercie Towarzystwa;
• uproszczony system likwidacji szkód - gwarantujący minimum formalności i szybką wypłatę odszkodowań
(w przypadku dopełnienie niezbędnych wymagań formalnych - średni termin wypłaty świadczeń
odszkodowawczych wynosi do 14 dni);
• możliwość uzyskania wsparcia finansowego na potrzeby placówki oświatowej - dzięki możliwości przekazywania
przez Generali funduszy, z przeznaczeniem na cele naukowe, oświatowe, kulturalne lub kultury fizycznej i
sportu;
• możliwość bezskładkowego ubezpieczenia osób przyjętych do ubezpieczenia w trakcie trwania ochrony
ubezpieczeniowej.
Warunkiem objęcia pracowników ubezpieczeniem w zakresie OC na zasadach powyższej oferty jest zawarcie
przez Ubezpieczającego w Generali umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży
szkolnej i pracowników w/w placówki oświatowej.
Wyrażamy nadzieje, iż przedstawiona propozycja spotka się z Państwa zainteresowaniem, jednak pozostajemy do
Państwa dyspozycji.
Oferta ważna jest przez 90 dni od jej wystawienia.
Z poważaniem,

pieczątka oddziału Generaii T.U. S.A.

pieczątka i dane pośrednika
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Oferta
Dane Ubezpieczającego
Ubezpieczający

Społeczna Szkoła Podstawowa w Węgrach
Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła"

Regon

532325760

Nip

9910248345

Ulica/nr domu/nr mieszkania

Szkolna 40

Miejscowość

46-023 Węgry, Polska

Koniec ubezpieczenia

2016-09-01

Okres ubezpieczenia
Początek ubezpieczenia

2015-09-01

I. Propozycja ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży szkolnej i pracowników placówek
oświatowych.
Dane Ubezpieczonego/Ubezpieczonych
Ubezpieczony

Uczniowie (lub/i pracownicy)

Liczba ubezpieczonych NNW

100 (w tym ubezpieczonych bezskładkowo: 10)

Przedmiot ubezpieczenia
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków oraz innych zdarzeń objętych ochroną, które zaszły w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej na podstwie
Ogólnych warunków ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży szkolnej i pracowników placowek oświatowych Generali T.U. S.A.
GNL/1/2/4/2009 z dnia 15 kwietnia 2009 r.

Zakres ochrony i sumy ubezpieczenia
Trwałe inwalidztwo w następstwie nieszczęśliwego wypadku

10 000,00 zł

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego
wypadku

Urazy narządów ruchu będące następstwem nieszczęśliwego
wypadku (skręcenia, zwichnięcia, stłuczenia)

10 000,00 zł

1 600,00 zł

Śmierć na terenie placówki w wyniku NNW (dodatkowo)

5 000,00 zł

Urazy narządów wewnętrznych będące następstwem
nieszczęśliwego wypadku

1 600,00 zł

2 500,00 zł

Wstrząśnienie mózgu będące następstwem nieszczęśliwego
wypadku

Złamania kości będące następstwem nieszczęśliwego wypadku
Oparzenia II i III stopnia będące następstwem nieszczęśliwego
wypadku

1 250,00 zł

Odmrożenia II i III stopnia będące następstwem
nieszczęśliwego wypadku

2 000,00 zł

Jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia zawału serca
lub udaru mózgu

3 000,00 zł

2 000,00 zł

Rany cięte, szarpane

150,00 zł

Ukąszenie przez owada

150,00 zł

Dzienne świadczenia szpitalne związane z leczeniem NNW

30,00 zł

Dzienne świadczenia szpitalne związane z leczeniem zatrucia
pokarmowego

30,00 zł

Jednorazowy zasiłek z tytułu niezdolności do nauki lub pracy

200,00 zł

Zwrot kosztów wyposażenia lub zakupu wózka inwalidzkiego
na wypadek inwalidztwa spowodowanego NW

6 000,00 zł

Zwrot kosztów wypożyczenia lub zakupu protez, aparatów
ortopedycznych i środków pomocniczych wspomagających
proces leczenia nieszczęśliwych wypadków

5 000,00 zł

Zakres terytorialny

Generali obejmuje Ubezpieczonego całodobową ochroną ubezpieczeniową Następstw Nieszczęśliwych Wypadków zaistniałych
na całym Świecie z zastrzeeniem wyłączeń wskazanych w OWU.

Forma ubezpieczenia

Grupowa imienna lub w przypadku objęcia ochroną ubezpieczeniową 100% uczniów danej placówki - bezimienna. Ubezpieczeni
bezskładkowo: Istnieje możliwość zwolnienia z opłacenia składki za Ubezpieczenie NNW uczniów, którzy znajdują się w ciężkiej
sytuacji materialnej.

Składka ubezpieczeniowa
Składka do zapłaty z tytułu ubezpieczenia NNW
Łączna składka do zapłaty za grupę

48,00 zł (za osobę)

4 320,00 zł (za grupę)
4 320,00 zł (za grupę)

Płatność składki
W terminie wyznaczonym na polisie. Za osoby, które przystępują do ubezpieczenia w trakcie trwania umowy składka płatna jest pro rata, okres ochrony od
następnego dnia po opłaceniu należnej składki ubezpieczeniowej.

Uwagi
Ubezpieczenie bezskładkowe dla osób przyjętych do ubezpieczenia w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej (dotyczy umów zawartych na 1 rok).
Ubezpieczenie NNW - 10 osób. OC pracowników placówek oświatowych z tytułu wykonywania zawodu - 10 osób.
Oferta ważna jest przez 90 dni od jej wystawienia. Data wystawienia: 2015-07-15 15:54:39.
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