GRUPOWE
UBEZPIECEZNIE
SZKOLNE 2020/2021

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych
wypadków dzieci i młodzieży na rok szkolny 2020/2021, która jest naszym
autorskim projektem. Zakres odpowiedzialności uwzględnia zagrożenia dnia codziennego
występujące w szkole jak i poza nią. Wieloletnie doświadczenie pozwoliło nam wyłonić z
rynku najkorzystniejszy zakres, który jest doskonale dopasowany do Państwa placówki
oraz zapewnia kompleksową ochronę ubezpieczeniową.
Stratton Brokers Sp. z o. o. powstał z inicjatywy osób związanych z
rynkiem pośrednictwa ubezpieczeniowego i oferuje profesjonalną usługę w
zakresie kompleksowego ubezpieczenia i zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym.
Kadra Stratton Brokers Sp. z o.o. to dobrze przygotowani i wykształceni
specjaliści w dziedzinie ubezpieczeń, prawa, ekonomii oraz zarządzania.
Wyróżnia nas skuteczność, staranność, uczciwość i innowacyjność.
Cechy te pozwalają na prowadzenie obsługi dla najbardziej wymagających klientów.
W trakcie kilkunastoletniej pracy uzyskaliśmy szereg referencji i wyróżnień, a także
braliśmy i bierzemy czynny udział w pracach na rzecz rozwoju polskiego rynku ubezpieczeń.
Z poważaniem
Dominik Gruszka
Broker Ubezpieczeniowy
Zespół brokerów Stratton Brokers Sp. z o.o.

WARIANT I

UBEZPIECZENIA NNW DLA UCZNIÓW
ORAZ PRACOWNIKÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH,
GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH

24zł

WARIANT II

27zł

ŚWIADCZENIA PODSTAWOWE

WARIANT V

30zł

33zł

39zł

WARIANT VI WARIANT VII

61zł 91zł

śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW komunikacyjnego

20 000

24 000

28 000

32 000

40 000

60 000

100 000

śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW

10 000

12 000

14 000

16 000

20 000

30 000

50 000

Uszczerbek na zdrowiu w wyniku NNW 100% SU
stawka za 1% SU

10000
100

12000
120

14000
140

16000
160

20000
200

30000
300

50000
500

śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW na terenie placowki oświatowej

20 000

24 000

28 000

32 000

40 000

60 000

100 000

koszty przekfalifikowania osób niepełnosprawnych

3 000

3 600

4 200

4 800

6 000

9 000

15 000

śmierć rodzica lub opiekuna prawnego Ubezpieczonego w wyniku NW

1 000

1 200

1 400

1 600

2 000

3 000

5 000

100

120

140

160

200

300

500

pogryzienie przez psa, ukąszenie/użądlenie-świadcznie jednorazowe 1% SU
oparzenia/odmrożenia w wyniku NW- w zależności od stopnia oparzenia

ŚWIADCZENIA DODATKOWE

WARIANT IV

Wysokość świadczenia wyrażona w zł

Nazwa świadczenia

ASSISTANCE

WARIANT III

II stopień-200 zł
II stopień-200 zł
II stopień-200 zł
II stopień-200 zł
II stopień-200 zł
II stopień-200 zł
II stopień-200 zł
III stopień-600 zł III stopień-600 zł III stopień-600 zł III stopień-600 zł III stopień-600 zł III stopień-600 zł III stopień-600 zł
IVstopień- 1000 zł IVstopień- 1000 zł IVstopień- 1000 zł IVstopień- 1000 zł IVstopień- 1000 zł IVstopień- 1000 zł IVstopień- 1000 zł

pobyt ubezpieczonego w szpitalu w wyniku NW -świadczenie dzienne

105 zł (1-10 dnia)
70 zł(11-60 dnia)

105 zł (1-10 dnia)
70 zł(11-60 dnia)

105 zł (1-10 dnia)
70 zł(11-60 dnia)

105 zł (1-10 dnia)
70 zł(11-60 dnia)

105 zł (1-10 dnia)
70 zł(11-60 dnia)

105 zł (1-10 dnia)
70 zł(11-60 dnia)

105 zł (1-10 dnia)
70 zł(11-60 dnia)

pobyt ubezpieczonego w szpitalu w wyniku choroby -świadczenie dzienne

105 zł (1-10 dnia)
70 zł(11-60 dnia)

105 zł (1-10 dnia)
70 zł(11-60 dnia)

105 zł (1-10 dnia)
70 zł(11-60 dnia)

105 zł (1-10 dnia)
70 zł(11-60 dnia)

105 zł (1-10 dnia)
70 zł(11-60 dnia)

105 zł (1-10 dnia)
70 zł(11-60 dnia)

105 zł (1-10 dnia)
70 zł(11-60 dnia)

poważne choroby

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

zdiagnozowanie u ubezpieczonego wady wrodzonej serca

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

koszty leczenia w wyniku NW, koszty rehabilitacji , koszty zakupu leków ( do 100 zł)

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

koszty leczenia stomatologicznego w wyniku NW

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

pomoc medyczna, indywidualne korepetycje
pomoc rehabilitacyjna, pomoc informatyczna

SU 5 000
UWAGA ! POLISA ROZSZERZONA WYCZYNOWE UPRAWIANIE SPORTU

•
•
•
•
•

Ochrona 365 dni, 24 h na dobę
szeroki zakres świadczeń socjalnych
szybki i nowoczesny sposób zgłaszania szkody (on-line)
pakiet assistance
Możliwe zbieranie składek on-line

•
•

Możliwość udzielenia zniżki dodatkowej dla osób będących w trudnej sytuacji - do 10%
uczniów
Zaproszenie skierowane do placówek nieposiadających ubezpieczenia NNW uczniów w
InterRisk S.A. w roku 2019/2020. W przypadku ub. wznowieniowych prosimy o kontakt.

RODZAJ UBEZPIECZENIA
Wariant I
OC nauczyciela oraz pozostałych pracowników szkoły (OC delikt)
Wariant II
OC nauczyciela oraz pozostałych pracowników szkoły (OC delikt)
Wariant III
OC nauczyciela oraz pozostałych pracowników szkoły (OC delikt)

OC DYREKTORA, ZASTĘPCY
DYREKTORA ORAZ OSOBY PEŁNIĄCEJ
OBOWIĄZKI GYREKTORA (OC
DELIKT I OC KONTRAKT)

Wariant IV
OC nauczyciela oraz pozostałych pracowników szkoły (OC delikt)
Wariant I
OC dyrektora, zastępcy dyrektora oraz osoby pełniącej obowiązki dyrektora
(OC delikt i OC kontrakt)
Wariant II
OC dyrektora, zastępcy dyrektora oraz osoby pełniącej obowiązki dyrektora
(OC delikt i OC kontrakt)
Wariant III
OC dyrektora, zastępcy dyrektora oraz osoby pełniącej obowiązki dyrektora
(OC delikt i OC kontrakt)
Wariant IV
OC dyrektora, zastępcy dyrektora oraz osoby pełniącej obowiązki dyrektora
(OC delikt i OC kontrakt)

OCHRONA
PRAWNA

OC NAUCZYCIELA ORAZ POZOSTAŁYCH
PRACOWNIKÓW SZKOŁY (OC DELIKT)

INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I MATERIALNEJ / OCHRONY PRAWNEJ NAUCZYCIELI
ORAZ POZOSTAŁYCH PRACOWNIKÓW SZKOŁY / DYREKTORA PLACÓWKI OŚWIATOWEJ
(ZASTĘPCY DYREKTORA ORAZ OSOBY PEŁNIĄCEJ OBOWIĄZKI DYREKTORA)

KLAUZULA OCHRONY PRAWNEJ NAUCZYCIELA

KLAUZULA OCHRONY PRAWNEJ DYREKTORA

SUMA GWARANCYJNA
50.000,00 PLN na wszystkie zdarzenia za wszystkich Ubezpieczonych łącznie 5.000,00 PLN na jedno
zdarzenie, udział własny: 100,00 PLN w każdej szkodzie rzeczowej
składka: 40,00 PLN dla całej szkoły za wszystkich Ubezpieczonych
100.000,00 PLN na wszystkie zdarzenia za wszystkich Ubezpieczonych łącznie 5.000,00 PLN na jedno
zdarzenie, udział własny: 100,00 PLN w każdej szkodzie rzeczowej
składka: 100,00 PLN dla całej szkoły za wszystkich Ubezpieczonych
50.000,00 PLN na wszystkie zdarzenia za każdego Ubezpieczonego 5.000,00 PLN na jedno zdarzenie udział
własny: 100,00 PLN w każdej szkodzie rzeczowej
składka: 20,00 PLN za każdego Ubezpieczonego
100.000,00 PLN na wszystkie zdarzenia za każdego Ubezpieczonego 5.000,00 PLN na jedno zdarzenie
udział własny: 100,00 PLN w każdej szkodzie rzeczowej
składka: 80,00 PLN za każdego Ubezpieczonego
50.000,00 PLN na wszystkie zdarzenia za wszystkich Ubezpieczonych łącznie 25.000,00 PLN na jedno
zdarzenie udział własny: 100,00 PLN w każdej szkodzie rzeczowej
składka 90,00 PLN od całej szkoły za wszystkich Ubezpieczonych
100.000,00 PLN na wszystkie zdarzenia za wszystkich Ubezpieczonych łącznie 50.000,00 PLN na jedno
zdarzenie udział własny: 100,00 PLN w każdej szkodzie rzeczowej
składka 150,00 PLN od całej szkoły za wszystkich Ubezpieczonych
50.000,00 PLN na wszystkie zdarzenia za każdego Ubezpieczonego 25.000,00 PLN na jedno zdarzenie
udział własny: 100,00 PLN w każdej szkodzie rzeczowej
składka 80,00 PLN za każdego Ubezpieczonego
100.000,00 PLN na wszystkie zdarzenia za każdego Ubezpieczonego 50.000,00 PLN na jedno zdarzenie
udział własny: 100,00 PLN w każdej szkodzie rzeczowej
składka 130,00 PLN za każdego Ubezpieczonego
Wariant I (nauczyciele i pozostali pracownicy):
SU = 5.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe dla każdego Ubezpieczonego
Składka = 49,00 PLN za każdego Ubezpieczonego
Wariant II (dyrektorzy / zastępcy / osoby pełniące obowiązki):
SU = 15.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe dla każdego Ubezpieczonego
Składka = 89,00 PLN za każdego Ubezpieczonego

INFORMACJE DLA PLACÓWKI

WARIANTY ZAWIERANIA UMOWY UBEZPIECZENIA

WARIANT I
MINIMALNE ZAANGAŻOWANIE PLACÓWKI – UBEZPIECZENIE DZIECI ONLINE – POLISĘ ZAWIERA PLACÓWKA / RADA RODZICÓW / R

• Ubezpieczającym może być Placówka oświatowa, Rada Rodziców, Przewodniczący Rady Rodziców, Rodzic. Dzieci zgłaszane są do
ubezpieczenia ONLINE.
• Nasz firma 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 przelew
pieniędzy.

W jaki sposób RODZIC zgłasza swoje dziecko do ubezpieczenia?
• Rodzic zainteresowany zgłoszeniem dziecka do ubezpieczenia, wchodzi na stronę internetową wskazaną na ulotce, wpisuje KOD
DOSTĘPU (z ulotki), zgłasza przystąpienie dziecka do polisy grupowej i opłaca składkę drogą internetową, certyfikat potwierdzając
przystąpienie do ubezpieczenia zostaje wysłany do rodzica na adres e-mail podany podczas procesu zakupu.

WARIANT II
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. Ubezpieczającym może być Placówka oświatowa, Rada
Rodziców, Przewodniczący Rady Rodziców, Rodzic. Nasz firma przygotuje ULOTKĘ dla RODZICÓW z zakresem ubezpieczenia, Formular
Imiennej Listy oraz inne niezbędne dokumenty do zawarcia umowy ubezpieczenia.

UMOWA UBEZPIECZENIA (POLISA)
• Po rozpoczęciu okresu ubezpieczenia zostanie wystawiona odrębna polisa dla każdego wariantu ubezpieczenia.
• Polisa wystawiana jest na okres 12 miesięcy. Przystępować do polisy można do 30 października, po tym czasie polisa zostanie zam
bez możliwości aneksowania w trakcie trwania ochrony.

Przygotowane przez naszą firmę procedury zawierania ubezpieczeń
spełniają wymogi RODO.

KONTAKT:
Dominik Gruszka
tel. 601 832 790
e-mail: dominik.gruszka@strattonbrokers.com

Załączone w ulotce propozycje mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego, lecz są
zaproszeniem do skorzystania z usług naszej firmy.

Celem przygotowania oferty niezbędne jest ustanowienie Stratton Brokers sp. z o. o. pełnomocnikiem do wykonywania czynności brokerskich w
rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o pośrednictwie ubezpieczeniowym.

