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INFORMACJE O WARUNKACH UBEZPIECZENIA NNW
dla DZIECI ze ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 7
ul. Braniborska 2A, 65-273 Zielona Góra

2016/2017

Ubezpieczyciel: GOTHAER TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A., 
UL. WOŁOSKA 22A, 
02-675 WARSZAWA

www.gothaer.pl

Podstawa prawna ubezpieczenia:  Ogólne Warunki  Ubezpieczenia  Następstw Nieszczęśliwych  Wypadków
Dzieci i Młodzieży oraz Personelu w Placówkach Oświatowych „Oświata” zatwierdzonych uchwałą Zarządu nr
42/16 z dnia 05.04.2016r.

Numer polisy INP 354700

składka 49zł/rok
 

(50% zniżki za ubezpieczenie drugiego i kolejnego dziecka z rodziny wielodzietnej)

mailto:elzbieta.dzieniszewska@rcu.pl


ZAKRES UBEZPIECZENIA:

SUMA UBEZPIECZENIA 20 000zł

ZAKRES PODSTAWOWY:

 świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu – 1% sumy ubezpieczenia za 1%
trwałego uszczerbku na zdrowiu,

 świadczenie z tytułu śmierci  Ubezpieczonego – 100% sumy ubezpieczenia;  dodatkowo
100% sumy ubezpieczenia w przypadku śmierci na terenie placówki oświatowej,

 zwrot udokumentowanych kosztów nabycia środków pomocniczych do wysokości 20%
sumy ubezpieczenia,

 zasiłek w wysokości 2% sumy ubezpieczenia – jeżeli dziecko w związku z wypadkiem nie
mogło uczęszczać do żłobka powyżej 31 dni,

 zadośćuczynienie  za  doznaną  krzywdę –  przy  uszczerbku  na  zdrowiu  powyżej  50%,
jednorazowe  świadczenie  w  wysokości  5%  należnego  odszkodowania  z  tytułu  trwałego
uszczerbku,

 jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa lub ukąszenia przez owady:
200zł (jeżeli  Ubezpieczony przebywał w związku z tym zdarzeniem co najmniej 48 godzin
w szpitalu)

UBEZPIECZENIE ROZSZERZONE O NASTĘPUJĄCE KLAUZULE:

 zwrot kosztów leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków – zlecone przez lekarza
wszelkie  koszty poniesione  na leczenie  w związku  z  wypadkiem,  w tym  wizyty  lekarskie,
zabiegi  ambulatoryjne  i  operacje,  zakup  lekarstw  i  środków  opatrunkowych,  transport
z miejsca wypadku do szpitala lub ambulatorium, operacje plastyczne, rehabilitacja,

 świadczenia  szpitalne –  40zł  za  dzień  pobytu  w szpitalu,  związanego  z  nieszczęśliwym
wypadkiem, płatne od 3 dnia pobytu,

 świadczenie z tytułu śmierci  jednego lub obojga rodziców lub opiekunów prawnych
Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku – 3000zł

 świadczenie  z  tytułu  poważnego  zachorowania  lub  operacji  chirurgicznej
Ubezpieczonego: 500zł

 zadośćuczynienie za ból doznany wskutek nieszczęśliwego wypadku: 100zł

ZGŁOSZENIE SZKODY

Ubezpieczony lub  jego  przedstawiciel  ustawowy powinien  zawiadomić  Gothaer  T.U.
o zajściu zdarzenia nie później niż 14 dni od daty wypadku

Zgłoszenia szkody można dokonać:
 dzwoniąc pod numer telefony 22 469 69 69
 wysyłając mail na adres kontakt@gothaer.pl
 na stronie internetowej http://www.gothaer.pl/pl-nnw-oswiata
 listownie na adres: Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., 

 ul. Wołoska 22A, 
 02-675 Warszawa

 w razie problemów możliwy jest kontakt z naszym biurem w Zielonej Górze: 663-936-393

NIEZBĘDNE INFORMACJE PRZY ZGŁASZANIU SZKODY:

 Data, godzina i miejsce wypadku
 Numer polisy, z której będzie zgłaszana szkoda 
 Dane osobowe Poszkodowanego (PESEL, seria i numer dowodu osobistego)
 Dane teleadresowe Poszkodowanego
 Okoliczności zaistnienia wypadku
 Dane jednostki policji i innych służb, interweniujących na miejscu zdarzenia 
 Dane kontaktowe do ewentualnych świadków zdarzenia 
 Rodzaj doznanych obrażeń ciała
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mailto:kontakt@gothaer.pl

