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Zalety prezentowanych ofert:

1. Wysokie sumy ubezpieczenia.
2. Szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej.
3. Do wyboru kilka wariantów ubezpieczenia na preferencyjnych warunkach cenowych.
4. Ochrona obowiązuje 24h przez 365 dni w roku, w życiu szkolnym, zawodowym oraz prywatnym.
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 30.06.2021 r.  skorzystają z promocyjnych wysokości składek.

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 pięć bardzo 
korzystnych propozycji ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej.

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.



COLONNADE INSURANCE S.A.

ZAKRES UBEZPIECZENIA COLONNADE

SUMA UBEZPIECZENIA 15 000 zł 19 000 zł 23 000 zł 37 000 zł

15 000 zł1 19 000 zł 23 000 zł 37 000 zł

WARIANT IVWARIANT IIIWARIANT IIWARIANT I

Śmierć ubezpieczonego w wyniku NW
(w tym zawału serca bądź udaru mózgu)

30 000 zł*2 38 000 zł* 46 000 zł* 74 000 zł*Śmierć ubezpieczonego w wyniku NW powstałego na terenie
placówki oświatowej

22 500 zł*3 28 500 zł* 34 500 zł* 55 500 zł*Śmierć ubezpieczonego w wyniku NW komunikacyjnego 

150 zł5 190 zł 210 zł 300 zł
Trwały uszczerbek w wyniku NW - w tym wstrząśnienie
mózgu (1% SU za 1% uszczerbku zgodnie z tabelą
uszczerbków OWU)

5 000 zł7 5 000 zł 5 000 zł 5 000 złŚmierć rodzica ubezpieczonego w wyniku NW

200 zł6 200 zł 200 zł 200 złŚwiadczenie bólowe

do 500 zł8 do 500 zł do 500 zł do 500 zł
Wsparcie psychologiczne (w przypadku śmierci rodzica osoby
ubezpieczonej lub śmierci osoby ubezpieczonej na skutek NW)

do 5 000 zł9 do 5 000 zł do 5 000 zł do 5 000 zł

3 000 zł10 3 500 zł 4 000 zł 5 000 zł

30 zł / 60 zł**
dzień

11 35 zł / 70 zł**
 dzień

40 zł /80 zł**
dzień

50 zł / 100 zł**
dzień

Pobyt ubezpieczonego w szpitalu w wyniku NW płatne za
każdy dzień pobytu w szpitalu, jeżeli pobyt trwał co najmniej
2 dni, maksymalnie za 365 dni
** Podwojone świadczenie za każdy dzień przebywania na
    OIOM, maksymalnie do 5 dni

-12 20 zł / 40 zł** 
dzień

30 zł / 60 zł**
dzień

30 zł / 60 zł**
dzień

Pobyt ubezpieczonego w szpitalu w wyniku choroby płatne
za każdy dzień pobytu w szpitalu, jeżeli pobyt trwał co
najmniej 3 dni, maksymalnie za 60 dni
** Podwojone świadczenie za każdy dzień przebywania na
    OIOM, maksymalnie do 5 dni

do 15 000 zł13 do 19 000 zł do 23 000 zł do 37 000 złPorażenie lub paraliż

200 zł14 300 zł 400 zł 500 złPogryzienie  przez zwierzęta w tym owady (świadczenie jedno- 
razowe, płatne pod warunkiem min. 24 h pobytu w szpitalu)

200 zł15 300 zł 400 zł 500 zł
Ugryzienie przez kleszcza (świadczenie jednorazowe,
płatne pod warunkiem zdiagnozowania boreliozy lub
odkleszczowego zapalenia opon mózgowych)

do 3 500 zł16 do 4 200 zł do 5 500 zł do 7 000 złPoparzenia

do 3 500 zł17 do 4 200 zł do 5 500 zł do 7 000 złOkaleczenie i oszpecenie twarzy

do 7 000 zł18 do 8 500 zł do 11 000 zł do 16 000 złKoszty z tytułu przebudowy domu oraz modyfikacji pojazdu

do 500 zł19 do 600 zł do 1 500 zł do 1 700 złKoszty leczenia w wyniku NW na terenie RP i poza granicą
RP (w tym rehabilitacja)

do 1 000 zł20 do 1 200 zł do 1 500 zł do 1 700 złKoszty leczenia zębów uszkodzonych w wyniku NW

5 000 zł22 5 000 zł 5 000 zł 5 000 złDodatek dla osoby ratującej życie

-21 do 1 000 zł do 2 000 zł do 2 000 zł
Koszty wypożyczenia, zakupu lub naprawy środków
ortopedycznych i pomocniczych (w tym okularów
korekcyjnych, aparatu słuchowego)

45 zł 50 zł 60 zł 76 złSKŁADKA ZA OSOBĘ
(składka uwzględnia wyczynowe uprawianie sportu)

43 zł 48 zł 58 zł 74 złSKŁADKA ZA OSOBĘ - Promocja do 30.06.2021 r. 
(składka uwzględnia wyczynowe uprawianie sportu) 

4 15 000 zł 19 000 zł 23 000 zł 37 000 złCałkowite trwałe inwalidztwo 

* wypłata skumulowana

Poważne zachorowanie (14 jednostek chorobowych)

Koszty pogrzebu ubezpieczonego zmarłego w wyniku NW

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 pięć bardzo 
korzystnych propozycji ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej.

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.

Decydując o wyborze oferty Colonnade mają Państwo możliwość rozszerzenia zakresu  ubezpieczenia o:
1) Klauzulę OC pracowników placówki oświatowej w tym dyrektora
    (Wariant I – 33 zł/szkoła, Wariant II – 66 zł/szkoła, Wariant III – 110 zł/szkoła, Wariant IV – 165 zł/szkoła).
2) Klauzulę OC placówki oświatowej (Wariant I – 100 zł/szkoła, Wariant II – 150 zł/szkoła).



INTERRISK TU S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

ZAKRES UBEZPIECZENIA INTERRISK

SUMA UBEZPIECZENIA 15 000 zł 18 000 zł 23 000 zł 35 000 zł

15 000 zł1 18 000 zł 23 000 zł 35 000 zł

WARIANT IVWARIANT IIIWARIANT IIWARIANT I

Śmierć ubezpieczonego w wyniku NW, zawału serca bądź
udaru mózgu

19 000 zł*2 24 000 zł* 31 000 zł* 43 000 zł*Śmierć ubezpieczonego w wyniku NW, zawału serca bądź
udaru mózgu w placówce oświatowej

20 000 zł*3 24 000 zł* 31 000 zł* 43 000 zł*Śmierć ubezpieczonego w wyniku NNW komunikacyjnego

1 500 zł4 1 800 zł 2 300 zł 3 500 zł
Śmierć rodzica/opiekuna prawnego ubezpieczonego
w wyniku NW

150 zł5 180 zł 230 zł 350 złUszczerbek w wyniku NW (1% SU za 1% uszczerbku
zgodnie z tabelą uszczerbków OWU)

150 zł6 180 zł 230 zł 350 złUszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki 

-8
II - 300 zł
III - 900 zł

IV - 1 500 zł

II - 300 zł
III - 900 zł

IV - 1 500 zł

II - 300 zł
III - 900 zł

IV - 1 500 zł
Oparzenia w wyniku NNW (II, III i IV stopnia)

150 zł7 180 zł 230 zł 350 złWstrząśnienie mózgu w wyniku NW

50 zł9 70 zł 100 zł 150 złUciążliwe leczenie w wyniku NW

35 zł / dzień10 40 zł / dzień 50 zł / dzień 60 zł / dzieńPobyt ubezpieczonego w szpitalu w wyniku NW
(płatne od drugiego dnia pobytu w szpitalu, maksymalnie za 100 dni)

-11 30 zł / dzień 40 zł / dzień 50 zł / dzień
Pobyt ubezpieczonego w szpitalu w wyniku choroby
(płatne od drugiego dnia pobytu w szpitalu, maksymalnie za 100 dni)

150 zł12 180 zł 230 zł 350 złPogryzienie przez psa 

300 zł13 360 zł 460 zł 700 złPokąsanie, ukąszenie

500 zł14 800 zł 1 000 zł 2 000 złPoważne choroby (14 jednostek chorobowych)

3 000 zł15 3 600 zł 4 600 zł 7 000 złZdiagnozowanie u ubezpieczonego sepsy

750 zł16 900 zł 1 150 zł 1 750 złZatrucia pokarmowe, nagłe zatrucia gazami, porażenia
prądem lub piorunem

750 zł17 900 zł 1 150 zł 1 750 złRozpoznanie u ubezpieczonego chorób odzwierzęcych 
(bąblowicy, toksoplazmozy, wścieklizny)

do 200 zł22 do 200 zł do 200 zł do 200 zł
Koszty zakupu lub naprawy okularów korekcyjnych lub
aparatu słuchowego uszkodzonych w wyniku NW na
terenie placówki oświatowej

do 4 500 zł18 do 5 400 zł do 6 900 zł do 10 500 złKoszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych
na zlecenie

do 500 zł19 do 700 zł do 900 zł do 1 500 złKoszty leczenia w wyniku NW

do 250 zł20 do 400 zł do 500 zł do 700 zł
Koszty leczenia stomatologicznego w wyniku NW
(limit 300 zł za każdy ząb)

do 1 000 zł21 do 1 500 zł do 2 000 zł do 2 500 złKoszty pogrzebu ubezpieczonego zmarłego w wyniku NW

45 zł 50 zł 57 zł 66 złSKŁADKA ZA OSOBĘ
(składka uwzględnia wyczynowe uprawianie sportu)

43 zł 48 zł 55 zł 64 złSKŁADKA ZA OSOBĘ - Promocja do 30.06.2021 r. 
(składka uwzględnia wyczynowe uprawianie sportu) 

* wypłata skumulowana

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.

Decydując o wyborze oferty INTERRISK mają Państwo możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o:
1) Klauzulę OC nauczyciela i pozostałych pracowników placówki oświatowej (Wariant I – 50 zł/szkoła, Wariant II – 100 zł/szkoła).
2) Klauzulę OC dyrektora,  zastępcy dyrektora oraz osoby pełniącej obowiązki dyrektora (składka 135 zł/osoba lub 10 zł do dnia  
    30.06.2021 r.)
3) Klauzulę OC placówki oświatowej (Wariant I – 110 zł/szkoła, Wariant II – 160 zł/szkoła).
    W ramach danej klauzuli ochrona może być rozszerzona o takie ryzyka jak OC prowadzenia szatni czy stołówki szkolnej.



UNIQA TU S.A.

ZAKRES UBEZPIECZENIA UNIQA

SUMA UBEZPIECZENIA 14 000 zł 18 000 zł 23 000 zł 35 000 zł

14 000 zł1 18 000 zł 23 000 zł 35 000 zł

WARIANT IVWARIANT IIIWARIANT IIWARIANT I

Zgon ubezpieczonego będący następstwem NW
(w tym zawał serca, udar mózgu i epilepsja)

18 200 zł*2 23 400 zł* 29 900 zł* 45 500 zł*Zgon ubezpieczonego będący następstwem NW
komunikacyjnym

18 200 zł*3 23 400 zł* 29 900 zł* 45 500 zł*Zgon ubezpieczonego będący następstwem NW na terenie
placówki oświatowej

15 400 zł*4 19 800 zł* 25 300 zł* 38 500 zł*Zgon ubezpieczonego do dnia ukończenia 20 roku życia
będący następstwem nowotworu złośliwego

1 400 zł5 1 800 zł 2 300 zł 3 500 złZgon ubezpieczonego w wyniku samobójstwa

3 000 zł6 3 500 zł 4 000 zł 4 500 złZgon rodzica ubezpieczonego będący następstwem NW

140 zł7 180 zł 230 zł 350 złTrwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany NW
(1% SU za 1% uszczerbku zgodnie z tabelą uszczerbków OWU)

140 zł8 180 zł 230 zł 350 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany zawałem serca, 
udarem mózgu lub epilepsją
(1% SU za 1% uszczerbku zgodnie z tabelą uszczerbków OWU)

do 2 800 zł10 do 3 600 zł do 4 600 zł do 7 000 złOparzenia

140 zł9 180 zł 230 zł 350 złZadośćuczynienie za ból 
(maksymalnie 1 świadczenie w roku)

1 400 zł11 1 800 zł 2 300 zł 3 500 zł
Pogryzienie przez zwierzęta i dzieci oraz pokąsanie,
ukąszenie przez zwierzęta i owady, które skutkuje
co najmniej jedną pełną dobą pobytu w szpitalu

30 zł / dzień12 35 zł / dzień 45 zł / dzień 50 zł / dzień
Pobyt ubezpieczonego w szpitalu w wyniku NW
(płatne za każdy dzień, powyżej jednej pełnej doby,
maksymalnie do 180 dni)

30 zł / dzień13 35 zł / dzień 45 zł / dzień 50 zł / dzieńPobyt ubezpieczonego w szpitalu w wyniku choroby
(płatne od drugiego dnia, maksymalnie do 90 dni)

do 1 200 zł14 do 1 600 zł do 2 000 zł do 3 000 złKoszty leczenia w wyniku NW na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej (w tym leczenie stomatologiczne)

do 1 400 zł15 do 1 800 zł do 2 300 zł do 3 500 zł
Koszty leczenia w wyniku NW poniesionych
za granicą Rzeczpospolitej Polskiej (w tym leczenie
stomatologiczne)

do 100 zł16 do 120 zł do 140 zł do 140 zł
Koszty naprawy okularów uszkodzonych wskutek NW, pod 
warunkiem uszkodzenia ciała w następstwie tego samego 
NW z orzeczonym trwałym uszczerbkiem na zdrowiu min 1%

44 zł 49 zł 56 zł 64 złSKŁADKA ZA OSOBĘ
(składka uwzględnia wyczynowe uprawianie sportu)

42 zł 47 zł 54 zł 62 złSKŁADKA ZA OSOBĘ - Promocja do 30.06.2021 r. 
(składka uwzględnia wyczynowe uprawianie sportu) 

* wypłata skumulowana

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.

Decydując o wyborze oferty UNIQA mają Państwo możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o:
1) Klauzulę OC wszystkich pracowników placówki oświatowej (Wariant I – 50 zł/szkoła, Wariant II – 100 zł/szkoła).
2) Klauzulę OC dyrektora, zastępcy dyrektora oraz osoby pełniącej obowiązki dyrektora (Wariant I – 50 zł/osoba,   Wariant II – 90 zł/osoba).
3) Klauzulę OC placówki oświatowej (Wariant I – 100 zł/szkoła, Wariant II – 150 zł/szkoła). 
    W ramach danej klauzuli ochrona może być  rozszerzona o OC prowadzenia szatni.



STU ERGO HESTIA S.A.

-

ZAKRES UBEZPIECZENIA HESTIA

SUMA UBEZPIECZENIA 20 000 zł 25 000 zł 50 000 zł

1 20 000 zł 25 000 zł 50 000 zł

WARIANT IIIWARIANT IIWARIANT I

Śmierć ubezpieczonego w wyniku NW

2 25 000 zł* 30 000 zł* 55 000 zł*Śmierć ubezpieczonego w wyniku NW komunikacyjnego

3 10 000 zł 12 500 zł 25 000 złŚmierć ubezpieczonego w wyniku udaru mózgu lub zawału serca

4 200 zł 250 zł 500 złTrwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW 
(1% SU za 1% uszczerbku na zdrowiu zgodnie z tabelą uszczerbków OWU)

5 2 000 zł 2 500 zł 5 000 złŚmierć rodzica ubezpieczonego wskutek NW 

6 600 zł 800 zł 1 000 złPoważne zachorowanie (16 jednostek chorobowych)

7 - do 1 000 zł do 1 000 złŚwiadczenie z tytułu oparzeń III i IV stopnia wskutek NW 

9 50 zł 100 zł 200 złJednorazowe świadczenie za uciążliwość leczenia

8 - 200 zł 400 złJednorazowe świadczenie z tytułu wstrząśnienia mózgu wskutek NW 

10 40 zł / dzień 45 zł / dzień 80 zł / dzieńLeczenie szpitalne w wyniku z NW (płatne za każdy dzień pobytu trwającego 
co najmniej 24 h, ale nie dłużej niż za 180 dni)

11 150 zł 250 zł 500 złJednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa, ukąszenia owadów

12 - 150 zł 150 złJednorazowe świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu powstałe
na skutek ataku padaczki

13 do 1 000 zł do 1 200 zł do 1 400 złKoszty leczenia w wyniku NW na terenie całego świata z wyłączeniem Iranu

14 do 500 zł do 600 zł do 700 złKoszty leczenia stomatologicznego w wyniku NW
(limit 200 zł za każdy ząb)

15 do 2 000 zł do 2 500 zł do 5 000 złKoszty zakupu przedmiotów ortopedycznych w tym wózka
inwalidzkiego

46 zł 60 zł 95 złSKŁADKA ZA OSOBĘ
(składka uwzględnia wyczynowe uprawianie sportu)

44 zł 58 zł 90 złSKŁADKA ZA OSOBĘ - Promocja do 30.06.2021 r. 
(składka uwzględnia wyczynowe uprawianie sportu) 

* wypłata skumulowana

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.

Decydując o wyborze oferty HESTIA mają Państwo możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o:
1) Klauzulę OC pracowników placówek oświatowych (Wariant I – 60 zł/osoba, Wariant II – 140 zł/osoba).
2) Klauzulę OC dyrektora, zastępcy dyrektora oraz osoby pełniącej obowiązki dyrektora (składka 150 zł/osoba).
3) Klauzulę OC placówki oświatowej (Wariant I – 100 zł/szkoła, Wariant II – 200 zł/szkoła). 
    W ramach danej klauzuli ochrona może być rozszerzona o takie ryzyka jak OC prowadzenia szatni czy stołówki szkolnej.



TUIR ALLIANZ POLSKA S.A.

ZAKRES UBEZPIECZENIA ALLIANZ

SUMA UBEZPIECZENIA 15 000 zł 19 000 zł 23 000 zł 35 000 zł

15 000 zł1 19 000 zł 23 000 zł 35 000 zł

WARIANT IVWARIANT IIIWARIANT IIWARIANT I

Śmierć ubezpieczonego w wyniku NW

150 zł2 190 zł 230 zł 350 złUszczerbek na zdrowiu w wyniku NW 
(1% sumy ubezpieczenia za 1% uszczerbku na zdrowiu)

3 750 zł3 4 750 zł 11 500 zł 17 500 złŚmierć rodzica ubezpieczonego dziecka w wyniku NW 

400 zł4 400 zł 400 zł 400 złWstrząśnienia mózgu wskutek NW 

37 zł / dzień5 47 zł / dzień 57 zł / dzień 87 zł / dzieńPobyt w szpitalu w wyniku NW (płatne za każdy dzień,
powyżej 24 h pobytu w szpitalu, maksymalnie do 180 dni) 

200 zł6 200 zł 200 zł 200 zł
Nagłe zachorowanie ubezpieczonego skutkujące
hospitalizacją (świadczenie jednorazowe - wymagany
min. 3 dniowy pobyt w szpitalu) 

400 zł7 400 zł 400 zł 400 złPogryzienia ubezpieczonego przez psa lub inne zwierzęta

do 750 zł8 do 950 zł do 2 300 zł do 3 500 złKoszty leczenia  powstałe w wyniku NW 

43 zł 49 zł 60 zł 70 złSKŁADKA ZA OSOBĘ
(składka uwzględnia wyczynowe uprawianie sportu)

41 zł 47 zł 58 zł 68 złSKŁADKA ZA OSOBĘ - Promocja do 30.06.2021 r. 
(składka uwzględnia wyczynowe uprawianie sportu) 

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.

Decydując o wyborze oferty ALLIANZ mają Państwo możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o:
1) Klauzulę OC pracowników placówek oświatowych w tym dyrektora (Wariant I – 50 zł/szkoła, Wariant II – 100zł/szkoła).
2) Klauzulę OC szatni (składka 15 zł/szkoła).


