UBEZPIECZENIE
NNW DZIECI I MŁODZIEŻY
NA ROK 2020/2021
Kancelaria Gestum Broker zaprasza do Piątej Edycji Ogólnopolskiego
Programu "Bezpieczne Dziecko”
Gestum Broker Sp. z o.o. jest pośrednikiem ubezpieczeniowym, który negocjował
warunki ubezpieczenia tj. Program Bezpieczne Dziecko. Szczegóły Programu
Bezpieczne Dziecko są na stronie https://gestumbroker.pl/bezpieczne_dziecko/

ZAKRES UBEZPIECZENIA NNW

Zeskanuj
Kod QR

Wariant
I

Składka roczna za 1 dziecko

39 PLN

Składka roczna za drugie i kolejne dzieci
ZNIŻKA 50% DLA RODZEŃSTWA!

ZNIŻKA 50%
19,50 PLN

Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku na terenie szkoły

30.000 zł

Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego

30.000 zł

Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku

20.000 zł

Śmierć w wyniku zawału serca, udaru mózgu, epilepsji

20.000 zł

NOWOŚĆ! Śmierć rodzica/opiekuna prawnego w wyniku NW

3.000 zł

Trwały uszczerbek w wyniku nieszczęśliwego wypadku

20.000 zł

1% - za 1% uszczerbku
Trwały uszczerbek w wyniku udaru mózgu,
zawału serca, epilepsji 1% - za 1% uszczerbku
Świadczenie za pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku płatne od 1 dnia

200 zł
20.000 zł
200 zł
50 zł za dzień

pobytu (do 90 dni)
Zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych

3.000 zł

Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych

3.000 zł

Zwrot kosztów rehabilitacji na terenie RP

2.000 zł

Zwrot kosztów leczenia na terenie RP

2.000 zł

Odbudowa stomatologiczna zębów stałych

2.000 zł

(brak ograniczenia limitu na 1 ząb)
Hospitalizacja powyżej 10 dni po NW lub operacji chirurgicznej
Rekreacyjne uprawianie sportów (sporty wysokiego ryzyka - włączone)
Wyczynowe uprawianie sportów (sporty wysokiego ryzyka* – wyłączone)

500 zł
w zakresie

Definicje zakresu ubezpieczenia oraz wyłączenia zgodnie z Postanowienia odmienne i dodatkowe do OWU, Ogólne warunki
ubezpieczenia, Tabela uszczerbków na zdrowiu UNIQA wz. 1417
* Sporty wysokiego ryzyka – sport uprawiany w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związanych z aktywnością fizyczną
zagrażającą zdrowiu i życia, do którego zalicza się następujące dyscypliny: kolarstwo górskie, cross rowerowy, motocross,
skateboarding, wspinaczka wysokogórska przy użyciu specjalistycznego sprzętu, spadochroniarstwo, szybownictwo, baloniarstwo,
paralotniarstwo, skoki spadochronowe, skoki na gumie, skoki i loty narciarskie, sky surfing, pilotowanie samolotów silnikowych,
żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, skutery wodne, surfing, wolne
nurkowanie, wyścigi łodzi motorowych, wspinaczka wysokogórska i skalna, spaleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach
górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie) le parkur, kitesurfing, rajdy/wyścigi samochodowe, motorowe oraz
wyprawy do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi typu: pustynia, wysokie góry
(powyżej 3200 m n.p.m), busz, dżungla, bieguny, tereny lodowcowe lub śnieżne wymagające użycia sprzętu asekuracyjnego.

MATERIAŁ REKLAMOWY

INFORMACJE DODATKOWE DLA RODZICÓW
UBEZPIECZYCIEL
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

ZNIŻKA 50% DLA RODZEŃSTWA
Ubezpieczając więcej niż jedno dziecko z rodziny możesz skorzystać ze zniżki 50% składki na drugie i kolejne dziecko. Dzieci mogą uczęszczać
do różnych placówek oświatowych np. córka w przedszkolu, syn na studiach. Ochroną można objąć również dzieci i młodzież pozostające w domu.
Przedział wiekowy dla ubezpieczonych: 20 tydzień życia – 25 rok życia. Pamiętaj o dodaniu rodzeństwa poprzez przycisk DODAJ KOLEJNE DZIECKO.

CO JEST PRZEDMIOTEM UBEZPIECZENIA?
Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały
uszczerbek na zdrowiu lub śmierć Ubezpieczonego, które wydarzyły się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami w okresie
ubezpieczenia.

WIEK UBEZPIECZONYCH (kto może skorzystać z ubezpieczenia?)
Dzieci i młodzież od 20. tygodnia życia do 25. roku życia.

UBEZPIECZONY (kogo chroni polisa ubezpieczeniowa?)
dzieci w żłobkach lub przedszkolach
uczniowie szkół podstawowych
uczniowie szkół średnich
uczniowie szkół specjalnych
uczniowie szkół sportowych
uczniowie szkół wyższych (studentów)
wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych
pracownicy wszystkich powyższych placówek
dzieci w zakładach pracy
ubezpieczonymi mogą być również dzieci, które nie uczęszczają do placówek oświatowych.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

GDZIE CHRONI UBEZPIECZENIE?
Na terenie Polski i zagranicą.

KIEDY CHRONI UBEZPIECZENIE?
Ubezpieczenie obowiązuje 24h na dobę, na całym świecie, w szkole, w domu, na wycieczkach i wakacjach, podczas uprawiania sportów.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA
▪
▪
▪
▪
▪

Oferta UNIQA na rok 2020/2021, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży oraz personelu w placówkach
oświatowych;
Postanowienia odmienne i dodatkowe do ogólnych warunków ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i
pracowników placówek oświatowych uchwalonych Uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A. z dnia 13 sierpnia 2018 r. zwanych dalej „OWU”;
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych - OWU zatwierdzone Uchwałą
Zarządu UNIQA TU S.A. z dnia 13 sierpnia 2018 r. i mają zastosowane do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 1 października 2018 r.;
Tabela procentowego uszczerbku na zdrowiu Następstw Nieszczęśliwych Wypadków wz. 1417.
Warunki ubezpieczenia są dostępne na stronie https://gestumbroker.pl/bezpieczne_dziecko/owu .

ZGŁASZANIE SZKÓD
Telefonicznie
801 597 597 (dla tel. stacjonarnych)
42 66 66 500 (dla tel. komórkowych)
Serwis przyjmowania zgłoszeń czynny jest 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny
na dobę.
Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 19:00 oraz w soboty w
godzinach: 8:00 – 16:00, istnieje możliwość bezpośredniego zgłoszenia
szkody u konsultanta, w pozostałych godzinach istnieje możliwość
pozostawienia wiadomości na poczcie głosowej.
Elektronicznie na adres:
centrum.pomocy@uniqa.pl

Jeżeli potrzebujesz dodatkowej wiedzy
o programie ubezpieczenia, warunkach,
zapisach umownych, wsparcia w procesie
likwidacji szkody prosimy o kontakt
z GESTUM Broker sp. z o.o.

MATERIAŁ REKLAMOWY

Za pośrednictwem Elektronicznego Zgłaszania Szkody na stronie
internetowej www.uniqa.pl, w zakładce: Zgłoś szkodę
Korespondencyjnie na adres:
UNIQA TU S.A.
Jednostka Skanująco-Indeksująca
90-520 Łódź, ul. Gdańska 132
Zgodnie z OWU § 14 pkt 1 e) należy powiadomić UNIQA TU S.A. niezwłocznie
o nieszczęśliwym wypadku, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia, w
którym wypadek objęty ochroną ubezpieczeniową miał miejsce lub od dnia, w
którym ustały przeszkody (przyczyny) uniemożliwiające powiadomienie UNIQA
TU S.A..

GESTUM Broker Sp. z o.o.
ul. Krakowskie Przedmieście 4
00-333 Warszawa
KRS: 0000406167, NIP: 527-26-72-785
 tel.: (22) 826 15 86

