ROK SZKOLNY 2022/2023

UBEZPIECZENIE NNW PERSONELU OŚWIATY
Kancelaria Gestum Broker zaprasza do Siódmej Edycji Ogólnopolskiego Programu Bezpieczne Dziecko!
Proces zakupu przejdziesz szybko w kilku prostych krokach
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WEJDŹ NA STRONĘ

www.gestumbroker.pl/bezpieczne_dziecko

i kliknij w kafelek
NNW Personelu Oświaty

WYBIERZ WARIANT
i kliknij Kup Online

WPISZ KOD DOSTĘPU
Kod
Ważny do

WYPEŁNIJ FORMULARZ
I ZAPŁAĆ
Certyﬁkat zostanie wysłany
na wskazany email

IMIENNE LISTY – skontaktuj się z nami aby skorzystać z tradycyjnej formy ubezpieczenia!

Atuty Naszego Programu!

Wszystkie sporty
bez wyłączeń!

Ochrona na całym
świecie 24 h
m.in. szkoła, wakacje,
wycieczki szkolne

Z ubezpieczenia mogą
skorzystać wszyscy
pracownicy zatrudnieni
w placówce oświatowej.

Niskie składki
już od 30 zł za rok!

Stawiamy na
wysokie sumy
ubezpieczenia
aż do 360 000 zł!

Trwały uszczerbek aż do 1 200 zł za 1 %!
Wypłata za operację aż do 1 800 zł!
Świadczenie bólowe – bez orzeczenia uszczerbku!
Zwrot za okulary, aparat ortodontyczny etc.
Pakiet KLESZCZ: zwrot za wizyty lekarskie, badania, antybiotykoterapię.
Świadczenia chorobowe – szpital (w tym COVID), poważne zachorowanie – 14 chorób

Polecamy!
Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej dla Personelu Oświaty, Rodziców, osób > 18 r.ż.
Ubezpieczenie NNW dla Dzieci i Młodzieży
Szczegóły na stronie www.gestumbroker.pl/bezpieczne-dziecko

Masz pytania?
bezpiecznedziecko@gestumbroker.pl

PON - PT 8-16
694 450 244, 600 484 109, 668 197 967

Zeskanuj kod QR

i wejdź na stronę www

UBEZPIECZENIE NNW
PERSONELU OŚWIATY

Rekomendowany wariant
WARIANT UBEZPIECZENIA

I

II

30 zł

59 zł

Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku na
terenie placówki oświatowej lub wycieczki szkolnej

54 000 zł

105 000 zł

150 000 zł

258 000 zł

360 000 zł

Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego

36 000 zł

70 000 zł

100 000 zł

172 000 zł

240 000 zł

Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku, ataku
epilepsji albo omdlenia o nieustalonej przyczynie

18 000 zł

35 000 zł

50 000 zł

86 000 zł

120 000 zł

Śmierć w wyniku zawału serca, udaru mózgu

18 000 zł

35 000 zł

50 000 zł

86 000 zł

120 000 zł

SKŁADKA ROCZNA

III

IV

V

78 zł 129 zł 187 zł

3 000 zł

3 000 zł

3 000 zł

3 000 zł

3 000 zł

Trwały uszczerbek w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
ataku epilepsji albo omdlenia o nieustalonej przyczynie

100%
1%

18 000 zł
180 zł

35 000 zł
350 zł

50 000 zł
500 zł

86 000 zł
860 zł

120 000 zł
1200 zł

Trwały uszczerbek w wyniku zawału serca, udaru mózgu

100%
1%

18 000 zł
180 zł

35 000 zł
350 zł

50 000 zł
500 zł

86 000 zł
860 zł

120 000 zł
1200 zł

Pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku

płatne od 1 dnia pobytu do 180 dni
pobyt musi trwać min.24 h

36 zł

70 zł

100 zł

172 zł

240 zł

Pobyt w szpitalu w wyniku choroby (w tym COVID-19)

płatne od 2 dnia pobytu do 90 dni
pobyt musi trwać min.48 h

27 zł

52,50 zł

75 zł

129 zł

180 zł

jednorazowa wypłata
max. 1 raz w roku

900 zł

1750 zł

2500 zł

4300 zł

6000 zł

pobyt w szpitalu w wyniku operacji
musi trwać co najmniej 24 h

270 zł

525 zł

750 zł

1290 zł

1800 zł

Zwrot kosztów leczenia w wyniku NW:
a) wizyty lekarskie
b) udzielenie pomocy lekarskiej lub ambulatoryjnej
c) badania, zabiegi ambulatoryjne
d) operacje (w tym operacje plastyczne)
e) nabycie niezbędnych lekarstw i środków przepisanych przez lekarza
f) transportu z miejsca nieszczęśliwego wypadku do szpitala/ambulatorium

koszty poniesione na terenie RP

1800 zł

3500 zł

5000 zł

8600 zł

12000 zł

Leczenie stomatologiczne zębów stałych po NW
(brak limitu na 1 ząb)

koszty poniesione na terenie RP

1000 zł

2000 zł

3000 zł

4000 zł

5000 zł

Zwrot kosztów rehabilitacji po NW

koszty poniesione na terenie RP

2160 zł

4200 zł

6000 zł

10 320 zł

14 400 zł

Zwrot kosztów wypożyczenia, nabycia przedmiotów
ortopedycznych i środków pomocniczych po NW

koszty poniesione na terenie RP

2160 zł

4200 zł

6000 zł

10 320 zł

14 400 zł

max. 1 raz w roku;
NNW na terenie placówki oświaty;
koszty poniesione na terenie RP

100 zł

100 zł

100 zł

100 zł

200 zł

max. 1 raz w roku

1000 zł

1000 zł

1000 zł

1000 zł

1000 zł

Świadczenie bólowe - w przypadku, gdy nieszczęśliwy
wypadek nie pozostawił trwałego uszczerbku na zdrowiu

jednorazowa wypłata
max. 1 raz w roku

100 zł

100 zł

150 zł

150 zł

150 zł

Wstrząśnienie mózgu w wyniku nieszczęśliwego wypadku

pobyt w szpitalu w wyniku zdarzenia
musi trwać co najmniej 72 h

90 zł

175 zł

250 zł

430 zł

600 zł

Zatrucie pokarmowe, zatrucie gazami lub chemikaliami

pobyt w szpitalu w wyniku zdarzenia
musi trwać co najmniej 72 h

180 zł

350 zł

500 zł

860 zł

1200 zł

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

Śmierć rodzica w wyniku nieszczęśliwego wypadku

Poważne zachorowanie ubezpieczonego:
anemia aplastyczna, nowotwór złośliwy, niewydolność nerek, sepsa (posocznica),
cukrzyca, stwardnienie rozsiane, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych,
dystroﬁa mięśniowa, guzy śródczaszkowe, inwazyjna choroba pneumokokowa,
śpiączka, niewydolność wątroby, udar mózgu, zawał serca
Operacja chirurgiczna po nieszczęśliwym wypadku

Zwrot kosztów naprawy lub zakupu okularów korekcyjnych,
aparatu słuchowego, aparatu ortodontycznego,
pompy insulinowej lub szkieł korekcyjnych po NW
Pakiet KLESZCZ - Podlimit: Koszt wizyty u lekarza
- 300 zł
Koszt badań na boreliozę - 400 zł
Koszt antybiotykoterapii - 300 zł

Rekreacyjne i wyczynowe uprawianie każdego rodzaju sportu, w tym sporty wysokiego ryzyka (ekstremalne)

Masz pytania?
bezpiecznedziecko@gestumbroker.pl
694 450 244, 600 484 109, 668 197 967
pon - pt 8-16

Polecamy!
Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej dla Personelu Oświaty
szczegóły na stronie www.gestumbroker.pl/bezpieczne-dziecko
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie marketingowy lub reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 k.c., a także nie
ma charakteru materiału doradczego. Bardzo szeroki zakres ubezpieczenia, indywidualnie negocjowany. Wiele odstępstw od OWU.
Warunki ubezpieczenia dostępne są na stronie www.gestumbroker.pl/ubezpieczenia/ogolne-warunki-ubezpieczenia

