Oferta ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i
personelu w placówkach oświatowych „Oświata”
Ubezpieczający:

ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŚWILCZY
Nazwa

Adres stałego zamieszkania

Nr domu

Nr lokalu

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Województwo

Powiat

Nr REGON
Ubezpieczony

ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŚWILCZY
Nazwa

Adres stałego zamieszkania

Miejscowość

Kod pocztowy

Województwo

Powiat

Nr REGON
Okres
ubezpieczenia
Forma
ubezpieczenia
Warunki
ubezpieczenia
Przedmiot
ubezpieczenia
Ubezpieczeni

12 miesięcy
Grupowa, imienna - lista osób na osobnym załączniku
Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych „Oświata” zatwierdzonych uchwałą Zarządu
Gothaer TU S.A. nr 67/17 z dnia 11 kwietnia 2017r. Ogólne Warunki Ubezpieczenia są również dostępne na naszej stronie internetowej www.gothaer.pl w kategorii
Ubezpieczenia osobowe
Następstwa nieszczęśliwych wypadków ubezpieczonych, powstałych w okresie odpowiedzialności Gothaer TU S.A., na terytorium całego świata, całodobowo, przez 7 dni w
tygodniu.

Uczniowie i personel placówki oświatowej w liczbie 200

Zakres
ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży oraz personelu w placówkach
oświatowo-wychowawczych (NNW)

15 500 zł

Zakres podstawowy ubezpieczenia NNW obejmuje następujące świadczenia
1) świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu – 1% sumy ubezpieczenia za 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu
2) świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego – 100% sumy ubezpieczenia; dodatkowo 100% sumy ubezpieczenia w przypadku śmierci na terenie placówki
oświatowej
3) zwrot udokumentowanych kosztów nabycia środków pomocniczych do wysokości 20% sumy ubezpieczenia
4) zasiłek z tytułu niezdolności do nauki lub pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem, w wysokości 2% sumy ubezpieczenia
5) świadczenie z tytułu korepetycji: 100 zł za każde 7 dni szkolnych nieobecności w placówce oświatowej (płatne maksymalnie za 35 dni szkolnych)
6) zadośćuczynienie za doznaną krzywdę – jednorazowe świadczenie w wysokości 5% należnego świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku wypłacane
ubezpieczonemu, który na skutek nieszczęśliwego wypadku doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu w wysokości powyżej 50%
7) jednorazowe świadczenie ryczałtowe z tytułu pogryzienia przez zwierzęta lub ukąszenia przez owady: 200 zł
Suma ubezpieczenia/ suma
gwarancyjna/ wysokość
świadczenia

Zakres dodatkowy

Klauzula 1 - Koszty leczenia następstw nieszczęśliwego wypadku (KL)
Klauzula 2 - Świadczenie szpitalne (SS)

Wariant standardowy – 10% SU
NNW
40 zł za dzień, nie więcej niż 3600
zł

Klauzula 5 - Świadczenie z tytułu śmierci jednego lub obojga rodziców lub opiekunów prawnych ubezpieczonego wskutek
nieszczęśliwego wypadku (SR)

3000 zł

Klauzula 6 - Świadczenie z tytułu poważnego zachorowania lub operacji chirurgicznej ubezpieczonego (PZ)

500 zł

Klauzula 7 - Świadczenie z tytułu śmierci w wyniku nowotworu złośliwego (SN)
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50% SU NNW

Klauzula 9 - Zadośćuczynienie za ból doznany wskutek nieszczęśliwego wypadku (ZB)

100 zł

Ubezpieczenie OC

Suma gwarancyjna

Klauzula 10 - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej placówki oświatowej (OCPO)

50 000 zł

Klauzula 11 - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczyciela, wychowawcy lub innego pracownika pedagogicznego
(OCN) liczba ubezpieczonych nauczycieli 29

50 000 zł

Klauzula 12 - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dyrektora placówki oświatowej (OCDPO)

50 000 zł

55,00 zł

Składka za ubezpieczenie NNW za jednego ubezpieczonego

156,00 zł

Składka za ubezpieczenie OC

9 506,00 zł

Łączna składka za wszystkich ubezpieczonych

Dodatkowo ubezpieczenie może być rozszerzone na podstawie następujących klauzul:
Suma ubezpieczenia/ suma gwarancyjna/ wysokość
świadczenia

Rodzaj klauzuli
Klauzula 3 - Świadczenie progresywne (SP)

Do 30% SU NNW

Klauzula 4 - Świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego (SK)
Klauzula 8 - Świadczenie z tytułu pokrycia kosztów pogrzebu ubezpieczonego (KP)

50% SU NNW
2000 zł lub 4000 zł

Klauzula 10 - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej placówki oświatowej - szkody powstałe w rzeczach przyjętych na przechowanie do szatni (OCS)

Gothaer TU S.A. gwarantuje:
1. Możliwość zwolnienia do 12% uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej z opłaty składki. Warunkiem jest przystąpienie co najmniej 80% uczniów placówki
oświatowej do umowy ubezpieczenia.
2. 50% zniżki za ubezpieczenie drugiego i kolejnego dziecka z rodziny wielodzietnej.

W przypadku zawarcia ubezpieczenia NNW Gothaer proponuje:
1. Zniżkę w wysokości 10% w ubezpieczeniu wyjazdów turystycznych "W podróży" dla rodziców, nauczycieli i personelu szkoły oraz uczniów ubezpieczonych placówek
oświatowych (na okres nie dłuższy niż 30 dni).
2. Zniżkę 25% w ubezpieczeniu domów i mieszkań "Cztery kąty" dla nauczycieli i pracowników oraz rodziców uczniów ubezpieczonej placówki oświatowej.
3. Atrakcyjną ofertę ubezpieczenia mienia placówki oświatowej – o warunki zapytaj agenta ubezpieczeniowego.

Ważność oferty do dnia 2017-06-29
Wszystkie postanowienia dodatkowe z zapytania ofertowego, pominięte w niniejszej ofercie należy traktować jako niezaakceptowane przez Gothaer TU S.A. i niemające
zastosowania.

Spółka GOTHAER TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.
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Sąd rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, KRS 00000 33882; Kapitał zakładowy: 102 611 448 zł wpłacony w całości;
NIP: 524-030-23-93; REGON: 010594552

