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MATERIAŁ REKLAMOWY 

 

ATUTY PROGRAMU „BEZPIECZNE DZIECKO” 
 

 UBEZPIECZYCIEL: UNIQA TU SA 

 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.  

 NNW DZIECI I MŁODZIEŻ : ZNIŻKA 50% DLA WSZYSTKICH DZIECI Z RODZINY - kupując online możesz ubezpieczyć kilkoro 

dzieci z rodziny na jednej polisie – niezależnie od tego czy uczęszczają do tej samej placówki – np. córka w żłobku, syn w szkole 

podstawowej. 

 Rodzic wybiera jeden i ten sam wariant ubezpieczenia dla wszystkich dzieci.   

 WYGODNY, SZYBKI SPOSÓB ZAKUPU POLISY ONLINE : Wybór wariantu - Dane Ubezpieczonego – Opłata online – 

Otrzymanie polisy na adres e-mail. 

 CO JEST PRZEDMIOTEM UBEZPIECZENIA ?  

 Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków. Za nieszczęśliwy wypadek uważa się niezależne od woli 

Ubezpieczonego utonięcia, oparzenia, sparzenia, skutki uderzenia piorunu, porażenia prądem elektrycznym, a także wziewanie 

gazów lub oparów, wdychanie substancji trujących lub żrących. Za nieszczęśliwy wypadek uważa się również powstałe w skutek 

nadmiernego wysiłku zwichnięcia stawów, nadciągnięcie i zerwanie mięśni, więzadeł, torebek stawowych kończyn lub 

kręgosłupa jak również sytuację, w której poprzez skaleczenia, otarcia skóry lub błony śluzowej w czasie zdarzenia objętego 

ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczony został zakażony bakteriami tężca lub wirusem wścieklizny; Definicja nieszczęśliwego 

wypadku została rozszerzona o pogryzienie przez zwierzęta oraz pokąsania przez insekty, które skutkuje co najmniej jedną 

pełną dobą pobytu w szpitalu. 

 Dodatkowo m.in. w zakresie ubezpieczenia: 

 zawał serca, udar mózgu, epilepsja 

 uprawianie sportu w ramach pozaszkolnych sekcji lub klubów sportowych  

 rekreacyjne i wyczynowe uprawianie sportów 

 zachorowanie na sepsę 

 wstrząśnienie mózgu 

 pogryzienie przez zwierzęta i insekty (w tym kleszcze) 

 odbudowa stomatologiczna zębów 

 rehabilitacja 

 zwrot kosztów leczenia 

 trwały uszczerbek wypłacany w systemie świadczeń proporcjonalnych. W przypadku uszczerbku częściowego – wypłacany jest 

procent sumy ubezpieczenia odpowiadający procentowi trwałego uszczerbku na zdrowiu (1% sumy ubezpieczenia za 1% 

uszczerbku), w tym m.in. złamania, zwichnięcia, pogryzienia, pokąsania, oparzenia, odmrożenia, zatrucia itd. (jeżeli pozostawiają 

trwały uszczerbek na zdrowiu).  

 KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z UBEZPIECZENIA ?  

 DZIECI I MŁODZIEŻ: od 20. tygodnia życia do 25. roku życia 

 NAUCZYCIELE I PRACOWNICY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH  

 

 

JAK SKORZYSTAĆ Z PROGRAMU ? 
 

1. WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIA (plik załączony do propozycji) 

2. SKAN FORMULARZA ZGŁOSZENIA PRZEŚLIJ NA PONIŻSZY ADRES MAILOWY! 

 

 BROKER PRZYGOTUJE I PRZEŚLE GOTOWĄ ULOTKĘ Z KODEM DOSTĘPU DO PROGRAMU 

 ULOTKĘ NALEŻY PRZEKAZAĆ RODZICOM (dodatkowo można zamieścić jej treść na stronie internetowej 

placówki oświatowej, tablicy informacyjnej, w innym miejscu). 

 

DANE KONTAKTOWE OPIEKUNA PROGRAMU: 

Katarzyna Korczykowska 

@  k.korczykowska@gestumbroker.pl  

    22 826 15 86, +48 600 484 109 
 

mailto:k.korczykowska@gestumbroker.pl


 

MATERIAŁ REKLAMOWY 

 

ZAKRES UBEZPIECZENIA 

NNW 
I II III IV V 

Składka roczna za 1 dziecko   39 PLN 59 PLN 78 PLN 129 PLN 187 PLN 
Składka roczna za drugie i kolejne 

dzieci ZNIŻKA 50%   
 

ZNIŻKA 50% 

19,50 PLN 

ZNIŻKA 50% 

29,50 PLN 

ZNIŻKA 50% 

39,00 PLN 

ZNIŻKA 50% 

64,50 PLN 

ZNIŻKA 50% 

93,50 PLN 

Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku na 

terenie szkoły 

 

30.000 50.000 70.000 100.000 130.000 

Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku 

komunikacyjnego 

 

20.000 50.000 70.000 100.000 130.000 

Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku  

 

15.000 25.000 35.000 70.000 100.000 

Śmierć w wyniku zawału serca, udaru mózgu, 

epilepsji 

 

15.000 25.000 35.000 70.000 100.000 

Trwały uszczerbek w wyniku nieszczęśliwego 

wypadku  

1% - za 1% uszczerbku 

 

15.000 

150 

25.000 

250 

35.000 

350 

70.000 

700 

100.000 

1.000 

Trwały uszczerbek w wyniku udaru mózgu, 

zawału serca, epilepsji   1% - za 1% uszczerbku 

  

15.000 

150 

25.000 

250 

35.000 

350 

70.000 

700 

100.000 

1.000 

Świadczenie za pobyt w szpitalu w wyniku 

nieszczęśliwego wypadku oraz ciężkiego 

zachorowania – płatne od 1 dnia pobytu (do 90 

dni)  

 

4.500 

50 PLN za dzień 

4.500 

50 PLN za dzień 

4.500 

50 PLN za dzień 

6.300 

70 PLN za dzień 

9.000 

100 PLN za dzień 

Zwrot kosztów nabycia przedmiotów 

ortopedycznych i środków pomocniczych  

 

3.000 3.500 4.000 4.500 5.000 

Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób 

niepełnosprawnych  

 

3.000 3.500 4.000 4.500 5.000 

Zwrot kosztów rehabilitacji na terenie RP  

 

2.000 2.000 3.000 5.000 5.000 

Zwrot kosztów leczenia na terenie RP (w tym 

operacje plastyczne!) 

 

2.000 3.000 4.000 8.000 15.000 

Odbudowa stomatologiczna zębów stałych  

(brak ograniczenia limitu na 1 ząb) 

 

2.000 2.000 3.000 4.000 5.000 

Hospitalizacja powyżej 10 dni po NW lub operacji 

chirurgicznej – dodatkowa jednorazowa wypłata 

 

500 500 1.000 1.300 1.750 

Wyczynowe uprawianie sportu  

 

     

Rekreacyjne uprawianie sportu 

 

     

Pogryzienie przez zwierzęta i pokąsania przez 

insekty, które skutkuje co najmniej 1 pełną dobą 

pobytu w szpitalu – dodatkowa jednorazowa 

wypłata 

 

 

brak 

 

2.000 

 

3.500 

 

7.000 

 

10.000 

Zachorowanie na sepsę – dodatkowa jednorazowa 

wypłata 

 

brak 2.500 3.500 7.000 10.000 

Wstrząśnienie mózgu w wyniku nieszczęśliwego 

wypadku, po min. 3-dniowym pobycie w szpitalu 

– dodatkowa jednorazowa wypłata  

brak 150 200 250 350 

 

Ostre zatrucie gazami lub chemikaliami  

 

brak 





Zgodnie z TU 





Zgodnie z TU 



 

Zgodnie z TU 



 

Zgodnie z TU 

 

Definicje zakresu ubezpieczenia oraz wyłączenia zgodnie z Postanowienia odmienne i dodatkowe do OWU, Ogólne warunki ubezpieczenia, Trwały uszczerbek na zdrowiu UNIQA. 

 

 



 

MATERIAŁ REKLAMOWY 

INFORMACJE DLA PLACÓWKI OŚWIATOWEJ 
 

PLACÓWKA MA TRZY MOŻLIWOŚCI PRZYSTĘPIENIA DO PROGRAMU UBEZPIECZENIA 
 

OPCJA I 

MINIMALNE ZAANGAŻOWANIE PLACÓWKI – UBEZPIECZENIE DZIECI ONLINE – PLACÓWKA ZAWIERA POLISĘ 

 

 Placówka oświatowa zawiera jedynie umowę grupowego ubezpieczenia (polisę).  

 Ubezpieczającym może być Placówka oświatowa, Rada Rodziców, Przewodniczący Rady Rodziców, Rodzic. Dzieci zgłaszane są do ubezpieczenia ONLINE. 

 Broker przygotowuje ULOTKĘ dla RODZICÓW wraz z KODEM DOSTĘPU do platformy ONLINE. 

 Placówka oświatowa przekazuje ULOTKĘ dla RODZICÓW w dowolny sposób (e-mail, strona www szkoły, inne); 

 Dalsze działania, włącznie z zapłatą składki, są po stronie RODZICA, który jest zainteresowany ubezpieczeniem swojego dziecka.  

 Placówka oświatowa nie ponosi żadnych opłat, nie bierze udziału w robieniu list ubezpieczonych dzieci oraz nie zbiera i nie przelewa pieniędzy. 

 

W jaki sposób RODZIC zgłasza swoje dziecko do ubezpieczenia? 

 Rodzic zainteresowany zgłoszeniem dziecka do ubezpieczenia, wchodzi na stronę internetową https://gestumbroker.pl/bezpieczne-dziecko/, wpisuje KOD 

DOSTĘPU (z ulotki), zgłasza przystąpienie dziecka do polisy grupowej i opłaca składkę drogą internetową, certyfikat potwierdzający przystąpienie do 

ubezpieczenia zostaje wysłany do rodzica na adres e-mail podany podczas procesu zakupu.  

 Rodzic ma prawo do zniżki 50% na drugie i każde kolejne swoje dziecko.  

 

OPCJA II 

MINIMALNE ZAANGAŻOWANIE PLACÓWKI – UBEZPIECZENIE DZIECI ONLINE – PLACÓWKA NIE ZAWIERA POLISY 

 

Alternatywnym rozwiązaniem jest przystąpienie do polisy grupowej, zawartej przez Podmiot powołany przez naszą kancelarię brokerską w celu obsługi 

Programu „Bezpieczne Dziecko” – Korporacja Doradztwa i Obsługi Inwestycji sp. z o.o.  

Zakres ubezpieczenia jest identyczny. Szkoła/Rada Rodziców nie zawiera żadnej umowy, jedynie udostępnia ULOTKĘ wraz z KODEM DOSTĘPU. Dzieci do 

ubezpieczenia zgłaszane są ONLINE za pośrednictwem KODU DOSTĘPU. Dalsza procedura  postępowania jak powyżej. 

 

OPCJA III 

TRADYCYJNA FORMA UBEZPIECZENIA – LISTA DZIECI + ZBIÓRKA GOTÓWKI  

 

Kolejną możliwością jest przystąpienie do ubezpieczenia na podstawie imiennej listy osób.  

Zebranie listy dzieci oraz składki za ubezpieczenie jest po stronie placówki. Jeżeli placówka oświatowa chce skorzystać z niniejszego rozwiązania, prosimy o wyraźne 

zaznaczenie takiej informacji w formularzu zgłoszenia. Ubezpieczającym może być Placówka oświatowa, Rada Rodziców, Przewodniczący Rady Rodziców, Rodzic. 

Broker przygotuje ULOTKĘ dla RODZICÓW z zakresem ubezpieczenia, Formularz Imiennej Listy oraz inne niezbędne dokumenty do zawarcia umowy ubezpieczenia.  

 

DODATKOWE WYTYCZNE 

 

ZGŁOSZENIE PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU „BEZPIECZNE DZIECKO” 

 Placówka oświatowa* na minimum 7 dni** przed datą początku obowiązywania ubezpieczenia przekazuje brokerowi drogą mailową wypełniony Formularz 

Zgłoszenia (w załączeniu). 

 BROKER, po otrzymaniu Formularza Zgłoszenia, w terminie do 7dni* przygotuje i prześle placówce oświatowej ULOTKĘ DLA RODZICÓW wraz z KODEM DOSTĘPU. 

 

UMOWA UBEZPIECZENIA (POLISA) 

 Po 30 dniach od rozpoczęcia okresu ubezpieczenia zostanie wystawiona odrębna polisa dla każdego wariantu ubezpieczenia. Polisę wystawia UNIQA TU S.A. 

 Polisa wystawiana jest na okres 12 miesięcy. Przystępować do polisy można w okresie 30 dni od daty początku ochrony ubezpieczenia, po tym czasie polisa 

zostanie zamknięta, bez możliwości aneksowania w trakcie trwania ochrony. 

 Dzieci zgłoszone do ubezpieczenia, w ciągu pierwszych 30 dni kalendarzowych, od dnia początku Głównego Okresu Ubezpieczenia, będą ubezpieczone od 

dnia obowiązywania polisy do dnia jej zakończenia (pełne 12 miesięcy). 

Przykład: Główny okres ubezpieczenia dla szkoły: 01.09.2019–31.08.2020. Dziecko zostaje zgłoszone do ubezpieczenia 18.09.2019. Ubezpieczenie dla Dziecka 

obowiązuje od 01.09.2019 do 31.08.2020. 

 W przypadku rezygnacji z ubezpieczenia Ubezpieczającemu należy się proporcjonalny zwrot składki za każdy pełen miesiąc niewykorzystanego okresu 

ubezpieczenia. 

 

* Placówka oświatowa/ Placówka opiekuńczo – wychowawcza/ Rada Rodziców placówki, której dzieci są ubezpieczone/ Dyrektor Szkoły/ Osoba fizyczna reprezentująca 

placówkę oświatową/ Osoba fizyczna reprezentująca radę rodziców 

**W przypadku potrzeby zmiany terminów prosimy o kontakt z brokerem. 

 

ZWOLNIENIE Z OPŁAT 

 Oferta uwzględnia zwolnienie z opłaty składki do 5% ubezpieczonych uczniów bez względu na liczbę ubezpieczonych uczniów. Dzieci w trudnej sytuacji 

finansowej ubezpieczone będą w wariancie A.  

Dzieci zgłaszane są do ubezpieczenia ONLINE za pośrednictwem Specjalnego KODU DOSTĘPU, który placówka otrzyma od brokera wraz z ULOTKĄ. 

W przypadku imiennej listy osób, dzieci zgłasza brokerowi placówka oświatowa w terminie do 30 dni od daty początkowej okresu ubezpieczenia. 

 

PARTYCYPACJA 

Brak progu partycypacji - dot. wszystkich wariantów ubezpieczenia.  

 

PRZYSTĄPIENIE DO UBEZPIECZENIA W TRAKCIE ROKU SZKOLNEGO: W przypadku zgłoszenia dzieci do ubezpieczenia, w terminie późniejszym, 

przekraczającym 30 dni kalendarzowych od dnia początku Głównego Okresu Ubezpieczenia, ochrona ubezpieczeniowa jest możliwa poprzez przystąpienie do polisy 

zawartej przez Korporacja Doradztwa i Obsługi Inwestycji sp. z o.o. na okres 12 miesięcy (na takich samych warunkach). 


