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Wrocław, dnia 13.06.2019 r.

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEJ PROCEDURY BROKERSKIEJ
„WARSZAWSKI PROGRAM NNW”
USŁUGA UBEZPIECZENIA
NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI,
MŁODZIEŻY, WYCHOWANKÓW
ORAZ PRACOWNIKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
I OŚWIATOWO - WYCHOWAWCZYCH oraz UBEZPIECZENIA
ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRACOWNIKÓW PLACÓWEK
OŚWIATOWYCH
I OŚWIATOWO – WYCHOWAWCZYCH
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Działając w imieniu i na rzecz Miasta Stołecznego Warszawy, na podstawie udzielonego
pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. oraz Marsh Sp. z o.o. przeprowadziła analizę rynku
ubezpieczeniowego dla potrzeb i w zakresie wnioskowanym przez Miasto Stołeczne
Warszawa. Działając zgodnie z ustawami ubezpieczeniowymi z dnia 22 maja 2003 r. slip
brokerski został skierowany do następujących zakładów ubezpieczeń:
✓ Collonade
✓ Uniqa
✓ Chubb
✓ Compensa
✓ AVIVA
✓ InterRisk
✓ Allianz
✓ PZU
✓ Generali
✓ Hestia
✓ Inter Polska
✓ TUW
✓ AXA
✓ Concordia Polska TUW
✓ Gothaer
✓ Warta
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W dniu 12.06.2019 r upłynął termin składania ofert. Oferty złożyły następujące zakłady
ubezpieczeń: InterRisk VIG S.A. Generali, Allianz S.A., Collonade oraz Uniqa S.A. z czego
warunki i kryteria przedstawione w zapytaniu spełnia oferta InterRisk VIG S.A. oraz Uniqa
S.A.
Pozostałe zakłady ubezpieczeń do których zostało skierowane zapytanie ofertowe nie
przedstawiły oferty lub odmówiły jej przedstawienia.
OKRES UBEZPIECZENIA: od 01.09.2019 do 31.08.2020 tj. 12 miesięcy
Ubezpieczony:
Dzieci i młodzież placówek oświatowych i wychowankowie oraz pracownicy placówek
oświatowo – wychowawczych
Składki i sumy ubezpieczenia oferta InterRisk VIG S.A oraz Uniqa S.A.
Interrisk VIG S.A.
Nazwa
Składka Suma
wariantu
za osobę ubezpieczenia
na jedną
osobę

Nazwa
wariantu

Uniqa S.A.
Składka Suma
za osobę ubezpieczenia
na jedną
osobę

WARIANT I 30 zł

17 000 zł

WARIANT I 30 zł

16 000 zł

40 zł

24 000 zł

WARIANT

40 zł

23 000 zł

55 zł

32 000 zł

50 zł

26 000 zł

WARIANT I 35 zł

16 000 zł

WARIANT
II

II

WARIANT

55 zł

32 000 zł

III

WARIANT
III

WARIANT

50 zł

27 000 zł

IV

WARIANT
IV

WARIANT I 35 zł

17 000 zł

SPORT
WARIANT

SPORT
45 zł

24 000 zł

II SPORT
WARIANT

45 zł

23 000 zł

60 zł

32 000 zł

120 zł

73 000 zł

II SPORT
60 zł

32 000 zł

III SPORT
WARIANT

WARIANT

WARIANT
III SPORT

120 zł

80 000 zł

WARIANT
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EXTRA
OC

EXTRA
4 zł

50 000 zł

OC

nauczyciela

nauczyciela

niebędącego

niebędącego

dyrektorem

dyrektorem

4 zł

50 000 zł

InterRisk VIG S.A.*
Ubezpieczyciel potwierdził, iż w ramach NNW będzie możliwość przystępowania do
ubezpieczenia za pośrednictwem oferty wirtualnej (on-line), gdzie Ubezpieczającym będzie
Stowarzyszenie ProEdu. Każdy z wariantów będzie odrębną umową grupową (8 umów
ubezpieczenia „4 umowy bez wyczynowego uprawiania sportu” oraz „4 umowy z
wyczynowym uprawianiem sportu”).
Rodzic będzie decydował w którym wariancie będzie chciał ubezpieczyć swoje dziecko
Po opłacie składki (PayU) – klient otrzyma informację na podany swój adres email wraz z
dokumentami m.in.: OWU, zakres ubezpieczenia, deklaracja przystąpienia do Stowarzyszenia
ProEdu, Informacją dot. zgłoszenia roszczenia.
Uniqa S.A.*
Potwierdziła możliwość zawierania polis przez Internet, Call Center oraz drogą tradycyjną
(dokumenty papierowe)
Składki i sumy ubezpieczenia oferta Allianz S.A.
Nazwa wariantu

Składka za osobę

Suma ubezpieczenia na
jedną osobę

Pakiet Komfort wersja A

32 zł

10 000 zł

Pakiet Plus wersja A

45 zł

10 000 zł

Pakiet Max wersja A

66 zł

10 000 zł

Pakiet Max wersja B

118 zł

40 000 zł

OC nauczyciela

włączone standardowo do polisy NNW z sumą

niebędącego dyrektorem

ubezpieczenia 50 000 zł/osoba

Allianz nie potwierdził możliwości zawierania polis przez internet, oferta nie spełnia
wymogów zapytania
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Składki i sumy ubezpieczenia oferta Generali S.A.
Nazwa wariantu

Składka za osobę

Suma ubezpieczenia na
jedną osobę

Pakiet Oszczędny

34 zł

15 000 zł

Pakiet Optymalny

59 zł

25 000 zł

Pakiet Maksymalny

87 zł

35 000 zł

Pakiet Prestiż

169 zł

55 000 zł

OC nauczyciela

Brak oferty

niebędącego dyrektorem
Brak możliwości zawarcia polis przez internet, oferta nie spełnia wymogów zapytania
Składki i sumy ubezpieczenia oferta Colonnade
Nazwa wariantu

Składka za osobę

Suma ubezpieczenia na
jedną osobę

Wariant I

30 zł

8 000 zł/16000 zł śmierć
na skutek NNW/ śmierć na
skutek wypadku
komunikacyjnego lub w
placówce oświatowej

Wariant II

40 zł

11 500 zł/23 000 zł śmierć
na skutek NNW/ śmierć na
skutek wypadku
komunikacyjnego lub w
placówce oświatowej

Wariant III

55 zł

19 000 zł/38 000 zł śmierć
na skutek NNW/ śmierć na
skutek wypadku
komunikacyjnego lub w
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placówce oświatowej
Wariant IV

125 zł

70000 zł/140 000 zł śmierć
na skutek NNW/ śmierć na
skutek wypadku
komunikacyjnego lub w
placówce oświatowej

OC nauczyciela

60 zł za włączenie klauzuli

niebędącego dyrektorem

OC nauczyciela i

50 000 zł

pozostałych pracowników
placówki oświatowej
100 zł z tytułu włączenia
klauzuli OC placówki
oświatowej

Brak możliwości zawarcia polis przez internet, oferta nie spełnia wymogów zapytania

KARTA OCENY OFERT SPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIA ZAPYTANIA
Nr ofert wg terminu wpływu
Kryterium/Nazwa TU

1
INTERRISK

CENA
MAXYMALNA LICZBA PUNKTÓW ZA
ŚWIADCZENIA
PUNKTY ZA ŚWIADCZENIA Z OFERTY
CENA OFERTY
PUNKTY CENA
PUNKTY SUMA UBEZPIECZENIA
PUNKTY WARUNKI UBEZPIECZENIA

2
UNIQA

13 282 500,00 zł 13 282 500,00 zł
51

51

11
13 282 500,00
5
70,00

15,00
13 282 500,00
5
66,68

5,39

7,35
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LICZBA PUNKTÓW

80,39

79,03

REKOMENDACJA
Oferta InterRisk VIG S.A. oraz Uniqa S.A. to jedyne dwie oferty, które w całości spełniają
wymogi przedstawione w prowadzonej procedurze zapytania ofertowego na ubezpieczenie
następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej. Po dokonanej ocenie
ofert zgodnie z przyjętymi kryteriami w zapytaniu ofertowym najwyższą ilość punktów
uzyskała oferta InterRisk VIG S.A. Powyższa tabela porównuje wysokość sum ubezpieczenia
w poszczególnych wariantach. Oferta zawiera aż osiem wariantów ubezpieczenia następstw
nieszczęśliwych wypadków, co pozwala na dopasowanie wariantu do indywidualnych potrzeb
dziecka. Zakres ochrony jest bardzo szeroki. Oferty pozostałych ubezpieczycieli nie spełniają
wymogów, zostały jednak przedstawione w protokole w celu przedstawienia oferowanych
wariantów oraz składek. W porównaniu do oferty Interrisk oraz Uniqa nie obejmują
świadczenia tzw. „bólowego”. Oferta Allianz oraz Colonnade nie przewidują
świadczenia po zachorowaniu na sepsę.

wypłaty

Oferta Generali S.A. nie obejmuje sportu, w

przypadku oferty Allianz S.A. sport jest włączony w zakresie ubezpieczenia w każdym
wariancie. W odniesieniu do przedstawionego zapytania oferta Interrisk zawiera klauzulę
późnego przystąpienia do ubezpieczenia, pozwalającą przystępować w trakcie całego roku
polisowego wszystkim niezdecydowanym w początkowej akcji akwizycyjnej.
Likwidacja szkód w ofercie Allianz, Generali oraz Collonade odbywa się na podstawie tabeli
z obowiązującego OWU, nie przewiduje likwidacji na pełnej tabeli w drodze określania
uszczerbku. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w ofercie Allianz jest włączone
standardowo do polisy NNW z sumą ubezpieczenia 50 000 zł/osoba , nie ma możliwości
wykupienia odrębnego ryzyka. Oferta Generali w ogóle nie obejmuje ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej. Oferty Generali, Allianz oraz Colonnade nie obejmują klauzul
zwolnienia z opłaty składki oraz późnego przystąpienia do ubezpieczenia. Oferta Colonnade
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nie jest ofertą indywidualną ubezpieczającym musi być dana jednostka oświatowa a nie
rodzic czy opiekun prawny dziecka.
Biorąc powyższe pod uwagę sugerujemy wybór oferty InterRisk VIG S.A. Poniżej
szczegółowy opis rekomendowanej oferty. Jeśli zdecydują się Państwo na wybór prosimy o
kontakt z naszym biurem pod nr tel. 717770470

lub pocztą elektroniczną na adres

centrala@suprabrokers.pl.

Z wyrazami szacunku,
Olga Ząbek

SZCZEGÓŁOWY OPIS REKOMENDOWANEJ OFERTY
Do oferty mają zastosowanie następujące ogólne warunki ubezpieczenia (OWU):
Ubezpieczenie Odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym oraz
nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych w ramach oferty EDU Plus zatwierdzonych
uchwałą nr 04/07/05/2019 Zarządu InterRisk Towarzystwa Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej
Vienna Insurance Group z dnia 07.05.2019 roku.
Ogólne warunki ubezpieczenia EDU Plus zatwierdzone uchwałą nr 05/07/05/2019 Zarządu
InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 7 maja 2019 r. i mają zastosowanie do
umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 08.05.2019 r.
1. UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI
I MŁODZIEŻY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH I WYCHOWANKÓW
PLACÓWEK OŚWIATOWO – WYCHOWAWCZYCH
Przedmiot i zakres ubezpieczenia:
1. Ochrona ubezpieczeniową objęte są następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na
uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub
śmierć ubezpieczonego.
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TABELA ŚWIADCZEŃ I WARUNKÓW OBLIGATORYJNYCH
Zakres ubezpieczenia
OBLIGATORYJNY

Minimalne wymagane: % sumy
ubezpieczenia (SU) / limit

ubezpieczonego w Świadczenie w wysokości 100 % SU
1. Zgon
NNW
Trwały uszczerbek na
zdrowiu ubezpieczonego 1 % SU za 1% orzeczonego trwałego
2. w NNW w tym
uszczerbek na zdrowiu w uszczerbku na zdrowiu
wyniku padaczki
Oparzenie – uszkodzenie skóry powstałe w
wyniku działania ciepła, żrących substancji
chemicznych, prądu elektrycznego,
wyładowania elektrycznego, promieniu
słonecznych UV, promieniowania (RTG, UV i
3. Oparzenia,
inne), wysokiej temperatury. Wypłata na
podstawie dokumentacji medycznej lekarza
prowadzącego leczenie z określeniem stopnia
uszkodzenia ciała.

4 Odmrożenia,

Odmrożenie – uszkodzenie skóry, powstałe w
wyniku działania niskiej temperatury. Wypłata
na podstawie dokumentacji medycznej lekarza
prowadzącego leczenie z określeniem stopnia
uszkodzenia ciała.
% SU
1 Oparzenie II st. do 1% 1,5
powierzchni ciała
%
2 Oparzenie II st.
5%
powyżej 1% do 15%
powierzchni ciała
3 Oparzenie II st.
8%
powyżej 15% do 30%
powierzchni ciała
4 Oparzenie II st.
25%
powyżej 30%
powierzchni ciała
5 Oparzenie III st. do
5%
5% powierzchni ciała
6 Oparzenie III st.
15%
powyżej 5% do 10%
powierzchni ciała
7 Oparzenie III st.
25%
powyżej 10%
powierzchni ciała

INTERRISK
VIG S.A.
obejmuje
obejmuje

obejmuje

obejmuje
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8

Oparzenie dróg
oddechowych leczone
w szpitalu
W zakresie
odmrożenia
obowiązuje
następująca tabela
zdarzeń:
Odmrożenie
2˚-1,5%SU
Odmrożenie
3˚ - 5% SU
Odmrożenie
4˚ - 8% SU

25%

Koszty leczenia
stomatologicznego w
0,5% SU za każdy ząb oraz limit 300 zł zwrotu
5. wyniku NNW, w tym
złamanie lub utrata zęba- kosztu odbudowy zębów na 1 ząb
dotyczy zębów stałych

obejmuje

Obejmuje
6% SU
Pogryzienia, pokąszenia,
jednorazowa
ukąszenia wymagające 3% SU jednorazowa kwota pod warunkiem
kwota pod
6. hospitalizacji (wymóg
pozostawania Ubezpieczonego w szpitalu
warunkiem
minimum 2 dni
pozostawania
hospitalizacji dotyczy
Ubezpieczonego
tylko ukąszenia)
w szpitalu
minimum 2 dni
Obejmuje
świadczenie w
wysokości
0,2%sumy
ubezpieczenia
0,2%
SU
za
każdy
dzień
pobytu.
Limit
90
dni.
płatne od
Pobyt ubezpieczonego w
7.
Pobyt w szpitalu minimum 2 dni
pierwszego dnia
szpitalu związany z NNW
pobytu w
szpitalu pod
warunkiem 3
dniowego
pobytu. Limit
90 dni
Obejmuje
świadczenie w
wysokości
0,2%sumy
Pobyt ubezpieczonego w
0,2% SU od 2 dnia.
ubezpieczenia
8. szpitalu z innej przyczyny Minimum 2 dni pobytu.
płatne od
niż w wyniku NNW (tj. Limit 60dni.
pierwszego dnia
choroby).
pobytu w
szpitalu pod
warunkiem 3
dniowego
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Śmierć rodzica/prawnego
9. opiekuna ubezpieczonego 10% SU
w wyniku NNW.

Świadczenie w związku z
nieszczęśliwym
wypadkiem
1 świadczenie w ciągu roku polisowego
10. nieskutkującym trwałym Max.
120 zł.
uszczerbkiem na zdrowiu
tzw. bólowe. Tylko w
WARIANCIE IV.
Zwrot kosztów leczenia
11. oraz rehabilitacji w
limit 25 % SU
związku z NNW
Zwrot kosztów nabycia
limit 30% SU za zwrot kosztów nabycia
przedmiotów
12.
przedmiotów ortopedycznych i
ortopedycznych i
rehabilitacyjnych
rehabilitacyjnych
Świadczenie z tytułu
wstrząśnienia mózgu lub
podejrzenia wstrząśnienia
mózgu w NNW w
13.
3% SU jednorazowa kwota
wyniku, którego
konieczny był pobyt w
szpitalu minimum 2 dni

14.

Rozszerzenie odpowiedzialności o świadczenie z tytułu zatrucia
pokarmowego

pobytu. Limit
60 dni
Dla wariantu
Extra 0,1% SU
tj. 80 zł
Obejmuje, za
wyjątkiem
sytuacji gdzie
śmierć rodzica
lub opiekuna
prawnego
Ubezpieczonego
będzie
wywołana
zawałem serca
bądź udarem
mózgu.

obejmuje

obejmuje

obejmuje

obejmuje

obejmuje,
świadczenie w
wysokości 1%
pod warunkiem
3 dniowego
pobytu w
szpitalu
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Rozszerzenie odpowiedzialności o NNW doznane w wyniku bójki w
obronie koniecznej

obejmuje

Klauzula stempla bankowego - na podstawie niniejszej klauzuli ustala
się, że za dzień zapłaty składki lub raty składki uznany zostaje dzień
złożenia polecenia przelewu /datę stempla uwidocznionego na przelewie
bankowym/ pocztowym /datę przelewu elektronicznego przy założeniu,
16.
że na koncie jest wolna kwota pozwalająca na realizację
zlecenia/przelewu na rzez zakładu ubezpieczeń najpóźniej w dniu
wskazanym na polisie lub innym dokumencie ubezpieczeniowym lub
płatniczym jako termin zapłaty

obejmuje

Klauzula zwolnienia z opłaty składki - Ubezpieczyciel, poprzez przyjęcie
niniejszej klauzuli zobowiązuje się do zwolnienia z opłaty do 10%
17.
przystępujących z każdej placówki do ubezpieczenia będących w trudnej
sytuacji materialnej.

obejmuje

Klauzula opłaty bankowej/pocztowej - w przypadku opłacenia składki na
konto Ubezpieczyciela przelewem lub przekazem pocztowym i
konieczności dokonania opłaty bankowej/pocztowej, koszt opłaty
bankowej/pocztowej pokrywa Ubezpieczyciel. Ubezpieczyciel ponosi ten
koszt opłaty w formie:
a) pomniejszenia przez placówki oświatowe składki należnej o kwotę
18. opłaty pocztowej/bankowej pod warunkiem, iż opłata będzie uiszczona
na poczcie (lub w innej instytucji/banku oferującej podobne stawki
prowizyjne) w całości za wszystkie osoby ubezpieczone (brak
możliwości opłat częściowych).
b) z wyjątkiem sytuacji, gdzie opłaty bankowej/pocztowej nie pobiera się
np. z tytułu dokonania wpłaty na bezpłatne konto bankowe lub w inny
sposób zwalnia placówki oświatowe z dokonania takiej opłaty.

obejmuje

Rozszerzenie odpowiedzialności o NNW związane z uprawieniem
19. sportów wyczynowych - WARIANT I SPORT, WARIANT II SPORT,
WARIANT III SPORT, WARIANT EXTRA

obejmuje

20. Klauzula przystąpienia do ubezpieczenia w trakcie trwania umowy

obejmuje

21. Świadczenie z tytułu zdiagnozowania sepsy u ubezpieczonego

obejmuje

15.

TABELA OBLIGATORYJNYCH ŚWIADCZEŃ I DEFINICJI
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Zakres ubezpieczenia OBLIGATORYJNY

Definicja

Oparzenia, odmrożenia

Oparzenie – uszkodzenie skóry powstałe w
wyniku działania ciepła, żrących substancji
chemicznych, prądu elektrycznego,
wyładowania elektrycznego, promieniu
słonecznych UV, promieniowania (RTG, UV
i inne), wysokiej temperatury. Wypłata na
podstawie dokumentacji medycznej lekarza
prowadzącego leczenie z określeniem stopnia
uszkodzenia ciała.
Odmrożenie – uszkodzenie skóry, powstałe
w wyniku działania niskiej temperatury.
Wypłata na podstawie dokumentacji
medycznej lekarza prowadzącego leczenie z
określeniem stopnia uszkodzenia ciała.
% SU
1 Oparzenie II st. do 1% 1,5
powierzchni ciała
%
2 Oparzenie II st.
5%
powyżej 1% do 15%
powierzchni ciała
3 Oparzenie II st.
8%
powyżej 15% do 30%
powierzchni ciała
4 Oparzenie II st.
25%
powyżej 30%
powierzchni ciała
5 Oparzenie III st. do
5%
5% powierzchni ciała
6 Oparzenie III st.
15%
powyżej 5% do 10%
powierzchni ciała
7 Oparzenie III st.
25%
powyżej 10%
powierzchni ciała
8 Oparzenie dróg
25%
oddechowych leczone
w szpitalu
W zakresie
odmrożenia
obowiązuje
następująca tabela
zdarzeń:
Odmrożenie
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2˚-1,5%SU
Odmrożenie
3˚ - 5% SU
Odmrożenie
4˚ - 8% SU
Uszkodzenie, utrata lub złamanie zęba stałego
potwierdzona dokumentacją medyczną
Koszty leczenia stomatologicznego w wyniku
określającą przyczynę NNW i ilość
NNW, w tym złamanie lub utrata zęba
złamanych lub utraconych zębów. Tylko
terytorium RP
Wypłata odszkodowania następuje na
Pogryzienia, pokąszenia, ukąszenia wymagające podstawie dokumentacji medycznej od
hospitalizacji (wymóg hospitalizacji dotyczy tylko lekarza prowadzącego leczenie określającej
przyczynę wypadku oraz pozostawania
ukąszenia).
Ubezpieczonego w szpitalu minimum 2 dni
pobyt w szpitalu w okresie ubezpieczenia w
wyniku
nieszczęśliwego
wypadku
–
świadczenie w wysokości 0,2% sumy
ubezpieczenia
określonej
w
umowie
ubezpieczenia, świadczenie płatne od
pierwszego dnia pobytu Ubezpieczonego w
szpitalu, pod warunkiem minimum 3
dniowego pobytu w szpitalu, będącego
następstwem nieszczęśliwego wypadku, który
miał miejsce w okresie trwania ochrony
ubezpieczeniowej. W przypadku kolejnych,
następujących po sobie pobytów w szpitalu w
Pobyt ubezpieczonego w szpitalu związany z NNW związku z tym samym nieszczęśliwym
wypadkiem świadczenie szpitalne przysługuje
od pierwszego dnia pobytu w szpitalu.
Świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu w
wyniku nieszczęśliwego wypadku przysługuje
maksymalnie
za
90
dni
pobytu
Ubezpieczonego w szpitalu. Gdy wypis ze
szpitala nastąpi po zakończeniu okresu
ubezpieczenia pobyt w szpitalu jest objęty
odpowiedzialnością Ubezpieczyciela, pod
warunkiem, że przyjęcie do szpitala nastąpiło
w okresie ubezpieczenia
pobyt w szpitalu w okresie ubezpieczenia w
wyniku choroby – świadczenie w wysokości
0,2% sumy ubezpieczenia określonej w
umowie ubezpieczenia, świadczenie płatne od
drugiego dnia pobytu Ubezpieczonego w
szpitalu, pod warunkiem minimum 3
Pobyt ubezpieczonego w szpitalu z innej przyczyny dniowego pobytu w szpitalu, w związku z
chorobą, która została zdiagnozowana w
niż w wyniku NNW (tj. choroby).
trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej. W
przypadku kolejnych, następujących po sobie
pobytów w szpitalu w związku z tą samą
chorobą świadczenie szpitalne przysługuje od
pierwszego dnia pobytu w szpitalu.
Świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu w
wyniku choroby przysługuje maksymalnie za
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60 dni pobytu w szpitalu. Gdy wypis ze
szpitala nastąpi po zakończeniu okresu
ubezpieczenia pobyt w szpitalu jest objęty
odpowiedzialnością Ubezpieczyciela, pod
warunkiem, że przyjęcie do szpitala nastąpiło
w okresie ubezpieczenia
Śmierć rodzica/prawnego opiekuna
ubezpieczonego w wyniku NNW

10% SU

Rozszerzenie odpowiedzialności o świadczenie z
tytułu zatrucia pokarmowego

Zatrucie pokarmowe wynikające ze spożycia
pokarmu lub przyjęcia płynów zawierających
substancje szkodliwe, a w szczególności
toksyny bakteryjne, drobnoustroje lub oba

Jednorazowe świadczenie w ciągu roku
polisowego 120 zł. Do wypłaty świadczenia
Świadczenie w związku z nieszczęśliwym
konieczne jest dołączenie dokumentacji
wypadkiem nieskutkującym trwałym uszczerbkiem medycznej opisującej zdarzenie i zgłoszenie
się do lekarza stwierdzające jednoznacznie
na zdrowiu tzw. bólowe. Tylko w wariancie IV.
zaistnienie wypadku oraz 2 wizyty kontrolne
u lekarza.
Zwrot kosztów leczenia związanych z NNW
poniesionych na terytorium RP, niezbędnych
z medycznego punktu widzenia i
udokumentowanych z tytułu:
• Wizyt lekarskich
• Zabiegów ambulatoryjnych za
wyjątkiem rehabilitacji
Zwrot kosztów leczenia oraz rehabilitacji
• Badań zleconych przez lekarza
prowadzącego leczenie
związanych z NNW.
• Pobytu w szpitalu
• Operacji, za wyjątkiem operacji
plastycznych
• Zakupu środków opatrunkowych
zaleconych przez lekarza
• Zakup leków zaleconych przez lekarza
• Zabiegów rehabilitacyjnych
Zwrot udokumentowanych kosztów pod
warunkiem, iż:
• Są niezbędne z medycznego punktu
Zwrot kosztów nabycia przedmiotów
widzenia i udokumentowane kopią
ortopedycznych
zlecenia lekarskiego za zaopatrzenie w
i rehabilitacyjnych.
wyroby medyczne ortopedyczne lub
pomocnicze
Koszty udokumentowane w okresie
maksymalnie do 6 miesięcy od daty wypadku.
Dzień przyjęcia Ubezpieczonego
Świadczenie z tytułu wstrząśnienia mózgu lub
do szpitala i dzień wypisu Ubezpieczonego ze
podejrzenia wstrząśnienia mózgu w NNW w
szpitala, w przypadku wypłaty świadczenia,
wyniku, którego konieczny był pobyt w szpitalu
liczone są łącznie jako jeden dzień pobytu
minimum 2 dni.
Ubezpieczonego w szpitalu na terenie RP
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naraz i przebiegająca z objawami ostrego
nieżytu żołądkowo-jelitowego. Według
klasyfikacji WHO zatrucia pokarmowe
obejmują również zakażenia pokarmowe.
Starcie fizyczne, z których każda osoba z
Rozszerzenie odpowiedzialności o NNW doznane
osób uczestniczących jednocześnie atakuje
w wyniku bójki w obronie koniecznej
lub broni się w zakresie obrony koniecznej.
Forma aktywności fizycznej podejmowana w
celu
uzyskania, w drodze indywidualnej lub
zbiorowej rywalizacji, maksymalnych
wyników
sportowych, polegająca na uprawianiu przez
Ubezpieczonego sportu:
a) poprzez uczestniczenie w treningach,
zawodach, zgrupowaniach i obozach
kondycyjnych lub szkoleniowych w ramach
pozaszkolnych klubów, związków
i organizacji sportowych,
b) poprzez uczestniczenie w treningach,
zawodach, zgrupowaniach i obozach
kondycyjnych lub szkoleniowych w ramach
Rozszerzenie odpowiedzialności o NNW związane szkolnych (uczniowskich) klubów
sportowych,
z uprawieniem sportów wyczynowych c) podczas zajęć wychowania fizycznego
WARIANT I SPORT, WARIANT II SPORT,
odbywających się w ramach obowiązującego
WARIANT III SPORT, WARIANT EXTRA
planu lekcji w klasach/szkołach sportowych.
W rozumieniu niniejszej definicji za
wyczynowe uprawianie sportu nie uważa się
aktywności fizycznej Ubezpieczonego
polegającej na:
a) uprawianiu sportu podczas zajęć
wychowania fizycznego odbywających się w
ramach obowiązującego planu lekcji, za
wyjątkiem sytuacji, gdy Ubezpieczony jest
uczniem klasy lub szkoły sportowej,
b) udziale Ubezpieczonego w zawodach
wewnątrzszkolnych lub międzyszkolnych,
za wyjątkiem sytuacji, gdy Ubezpieczony jest
uczniem klasy/szkoły sportowej
lub uczestniczy w w/w zawodach jako
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przedstawiciel szkolnego (uczniowskiego)
klubu sportowego,
c) rekreacyjnym uprawianiu sportu;

W ramach tej klauzuli w trakcie trwania
umowy każdy z ubezpieczonych może
przystąpić do ubezpieczenia począwszy od 1go dnia miesiąca następującego po miesiącu
zgłoszenia się do ubezpieczyciela do dnia
31.10.2019 r. Za datę zgłoszenia przyjmuje
się datę zgłoszenia do ubezpieczyciela. Po
Klauzula przystąpienia do ubezpieczenia w trakcie
tym dniu do umowy może przystąpić tylko
trwania umowy.
ubezpieczony nowo przyjęty do danej
jednostki
oświatowej,
chyba
że
ubezpieczyciel przyjął klauzulę późnego
przystąpienia do ubezpieczenia.
Obowiązkiem ubezpieczyciela jest podać
składkę pro-rata temporis do końca okresu
ubezpieczenia dla w/w ubezpieczonego.
Świadczenie z tytułu zdiagnozowania sepsy u
ubezpieczonego

Świadczenie należne w wysokości 10% SU
potwierdzone
dokumentacją
medyczną
stwierdzającą fakt choroby po dacie
rozpoczęcia odpowiedzialności.

W ramach tej klauzuli w trakcie trwania
umowy każdy z ubezpieczonych może
przystąpić do ubezpieczenia począwszy od 1go dnia miesiąca następującego po miesiącu
zgłoszenia się do ubezpieczyciela od dnia
Klauzula późnego przystąpienia do ubezpieczenia
1.11.2019 r. Za datę zgłoszenia przyjmuje się
datę
zgłoszenia
do
ubezpieczyciela.
Obowiązkiem ubezpieczyciela jest podać
składkę za liczbę miesięcy do końca okresu
ubezpieczenia dla w/w ubezpieczonego.
2. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRACOWNIKÓW
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH I OŚWIATOWO – WYCHOWAWCZYCH
1. Ubezpieczony: pracownicy placówek oświatowych i oświatowo – wychowawczych, w
szczególności nauczyciele, wychowawcy, instruktorzy, opiekunowie oraz inni pracownicy.
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2. Zakres ubezpieczenia: Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna
ubezpieczonego wobec osób trzecich za szkody będące następstwem czynu niedozwolonego
(odpowiedzialność cywilna deliktowa) w związku z prowadzoną przez ubezpieczonego
działalnością albo wykonywanym zawodem określonymi w umowie ubezpieczenia oraz z
posiadanym w związku z tą działalnością albo wykonywanym zawodem mieniem.
3. Czas ochrony: dla zdarzeń powstałych poza jednostką szkolną np. podczas wycieczek,
udzielania korepetycji
Suma gwarancyjna i składka na jednego ubezpieczonego:
50 000 zł /4 zł

W ZAŁĄCZENIU DO PROTOKOŁU BROKERSKIEGO
WSZYSTKIE ZŁOŻONE OFERTY

OBOWIĄZKI I ZALECENIA DLA UBEZPIECZAJĄCEGO
1. Do zawieranych umów ubezpieczenia zastosowanie mają właściwe Ogólne warunki
ubezpieczeń, których zapisy muszą być przestrzegane przez Ubezpieczającego.
2. W czasie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpieczający obowiązany jest powiadomić
Towarzystwo Ubezpieczeniowe i/lub Kancelarię Brokerską Supra Brokers o wszelkich
zmianach mogących mieć wpływ na ocenę przyjętego do ubezpieczenia ryzyka lub
mających wpływ na zwiększenie prawdopodobieństwa wystąpienia szkody.

Informacja zgodna z art. 32 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń z dnia 15 grudnia
2017 r.
LP.

KATEGORIA
INFORMACJI

1.

DANE
TELEADRESOWE
DYSTRYBUTORA

TREŚĆ INFORMACJI
SUPRA BROKERS S.A. z siedzibą we Wrocławiu (54-118), Aleja
Śląska 1, zarejestrowana jest w rejestrze przedsiębiorców KRS
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we
Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 000425834,
NIP: 8943041146, REGON: 021916234,
kapitał zakładowy w kwocie 2.000.818,40 zł,

SUPRA BROKERS®
54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1, tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: centrala@suprabrokers.pl
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS: 0000425834,
kapitał zakł.: 2.000.818,40 zł – wpłacony w całości, NIP: 894-30-41-146, REGON 021916234
www.suprabrokers.pl

SUPRA BROKERS

Strona 18 z 19

®

F016 Dokument chroniony prawem autorskim
© Supra Brokers S.A.

_____________________________________________________________________________

2.

KANAŁ DYSTRYBUCJI

3.

DOSTĘP DO
REJESTRU

4.

CHARAKTER
WYNAGRODZENIA
DYSTRYBUTORA
ZASADY SKŁADANIA
SKARG, DOSTĘPNE
PROCEDURY
REKLAMACYJNE
I
ODSZKODOWAWCZE

5.

Tel. 71 77 70 400 fax 71 77 7 0 455, e-mail:centrala@suprabrokers.pl
SUPRA BROKERS S.A. jest brokerem ubezpieczeniowym. Wykonuje
działalność brokerską w zakresie ubezpieczeń na podstawie zezwolenia
nr 1966/13 wydanego w dniu 17 września 2013 r. i jest wpisana
w rejestrze brokerów ubezpieczeniowych pod numerem 00001845/U.
Zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie
ubezpieczeń stanowi załącznik do niniejszej informacji.
Informację o wpisie można uzyskać na zasadach określonych
w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 września 2006 r.
w sprawie prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz
sposobu udostępniania informacji z tego rejestru (Dz.U. 2006 nr 178
poz 1316), to jest poprzez: 1) skierowanie do Komisji Nadzoru
Finansowego ustnego lub pisemnego (w tym w formie elektronicznej
lub telefonicznie) wniosku o udzielenie informacji z rejestru, 2)
uzyskanie dostępu do informacji na wydzielonym stanowisku
komputerowym w siedzibie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego
(Plac Powstańców Warszawy 1, Warszawa) – wyłącznie w godzinach
pracy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, 3) skorzystanie
z rejestru udostępnionego na stronie internetowej Komisji Nadzoru
Finansowego. Rejestr brokerów ubezpieczeniowych jest dostępny na
stronie internetowej www.knf.gov.pl. Po wejściu na stronę internetową
należy wejść w zakładkę „Podmioty”, następnie wejść na zakładkę
„Rejestry i ewidencję” potem wejść w zakładkę „Rejestr brokerów”.
Po wpisaniu wymaganych danych istnieje możliwość sprawdzenia czy
dany broker jest wpisany do rejestru.
Wynagrodzenie SUPRA BROKERS S.A. z tytułu świadczonych
usług stanowi prowizja wypłacana przez zakład ubezpieczeń od
pozyskanej przez ten zakład ubezpieczeń składki.
SUPRA BROKERS S.A. informuje, że klient jest uprawniony do
złożenia reklamacji na adres: reklamacje@suprabrokers.pl lub
telefonicznie pod nr tel. tel. 71 77 70 400. Klientowi Supra Brokers
S.A, przysługuje prawo do wniesienia reklamacji zgodnie ustawą
o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego
i o Rzeczniku Finansowym Dz. U. 2015 poz. 1348. Osobom prawnym
i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej,
którym ustawa przyznaje zdolność prawną przysługuje prawo do
wniesienia skargi. Supra Brokers S.A. informuje, że klientowi
przysługuje prawo wniesienia skargi do Rzecznika Finansowego.
Konsumentom przysługuje także prawo zwrócenia się o pomoc do
miejskich i powiatowych rzeczników konsumenta. Wszelkie spory
wynikające z umów zawartych
mogą być przedmiotem
rozstrzygnięcia przez Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru
Finansowego. Powyższe postanowienie nie stanowi zapisu na sąd
polubowny. Spory mogą być rozstrzygane również w drodze
postępowania pozasądowego, m.in. w postępowaniu w sprawie
rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku
finansowego, prowadzonym przez Rzecznika Finansowego (adres
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strony internetowej: www.rf.gov.pl) na podstawie przepisów ustawy
o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego
i o Rzeczniku Finansowym.
SUPRA BROKERS S.A. nie posiada udziałów ani akcji zakładów
ubezpieczeń uprawniających do co najmniej 10% głosów na walnym
zgromadzeniu albo zgromadzeniu wspólników.
Rzeczpospolita Polska
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