
Dlaczego warto się  ubezpieczyć?  Kto może przystąpić do 
grupowego  ubezpieczenia 

dziecko przed ukończeniem 19. roku życia lub – 
w przypadku kontynuacji nauki – przed ukończeniem 
27. roku życia. 

Proste kroki przystąpienia 
do  ubezpieczenia 

Zapewnij sobie wsparcie  
w niespodziewanych sytuacjach życiowych 
Program ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych  
wypadków dla dzieci i młodzieży

c 100 / m 75 / y 30 / k 15
r 12 / g 66 / b112
#0c4270

Zwrot kosztów leczenia w wyniku 
nieszczęśliwego wypadku (na terenie 
całego świata)

Świadczenie w razie nieszczęśliwego 
wypadku powstałego w trakcie uprawiania 
sportu podczas treningu, zawodów, 
zgrupowania, obozu kondycyjnego lub 
szkoleniowego

Podwójne świadczenie w przypadku 
pobytu na OIOM

Wybór wariantu ubezpieczenia

Akceptacja oświadczeń

Zapoznanie się z OWU, kartą produktu 
oraz rynkiem docelowym – dostarczymy 
mejlem

Opłacenie składki

Wprowadzenie danych swoich lub 
dziecka

Mejl z certyfikatem potwierdzającym 
przystąpienie do ubezpieczenia

Odpowiedzialność za pobyt w szpitalu 
w związku z COVID-19

Wsparcie assistance medycznego po 
nieszczęśliwym wypadku

Ochrona w sieci – organizacja pomocy lub 
pokrycie kosztów w przypadku zdarzenia

Prosty proces przystąpienia do 
ubezpieczenia (on-line)

Wygodna i szybka likwidacja szkód  
– on-line lub pocztą

Ochrona trwa 12 miesięcy

Odpowiedzialność za omdlenia



Wybierz wariant w zależności od zakresu i wysokości świadczeń.

WARIANTY SUMY UBEZPIECZENIA Wariant I
SU 16 000 zł 

Wariant II
SU 20 000 zł

Wariant III
SU 24 000 zł

Wariant IV
SU 52 000 zł

SKŁADKA ROCZNA ZA OSOBĘ 50 zł 61 zł 72 zł 145 zł

Zakres ubezpieczenia i wysokość świadczeń w zł

Artykuł 6.1

Śmierć na skutek NW powstałego na terenie placówki oświatowej  
(świadczenie skumulowane) 32 000 40 000 48 000 104 000

Śmierć na skutek NW komunikacyjnego (świadczenie skumulowane) 24 000 30 000 36 000 78 000

Śmierć na skutek NW (pozostałe przypadki) 16 000 20 000 24 000 52 000

Śmierć Rodzica Osoby ubezpieczonej na skutek NW 4 800 7 000 9 500 15 000

Koszty pogrzebu Osoby ubezpieczonej 1 000 1 000 1 000 1 000

Assistance medyczny tak tak tak tak

Artykuł 7.1

Uszczerbek na zdrowiu (1% SU za 1% uszczerbku) 16 000 20 000 24 000 52 000

Nagłe zatrucie gazami, substancjami i produktami chemicznymi, porażenie prądem 
lub piorunem – hospitalizacja 2 dni 160 200 240 520

Atak padaczki 160 200 240 520

Zwiększenie świadczenia z tytułu Uszczerbku na zdrowiu o 5% – zapięte pasy lub 
fotelik tak tak tak tak

Artykuł 7.2 Koszty leczenia skutków NW 3 800 4 800 5 900 12 600

Artykuł 7.3 Koszty rehabilitacji skutków NW 3 800 4 800 5 900 12 600

Artykuł 7.5 Koszty leczenia zębów uszkodzonych na skutek NW 2 000 2 000 2 000 2 000

Artykuł 7.7A

Świadczenie szpitalne z tytułu NW:

–  świadczenie za każdą pełną dobę przebywania na OIOM, maksymalnie 5 dni 40 40 40 70

–  za każdy dzień pobytu w szpitalu (w pozostałych przypadkach), jeżeli pobyt trwał  
co najmniej dwa dni, maksymalnie za 90 dni 20 20 20 35

Artykuł 7.7B

Świadczenie szpitalne z tytułu choroby  
(ochrona obejmuje także pobyt w szpitalu w związku z COVID-19)

–  świadczenie za każdą pełną dobę przebywania na OIOM, maksymalnie 5 dni 40 40 40 70

–  za każdy dzień pobytu w szpitalu (w pozostałych przypadkach), jeżeli pobyt trwał  
co najmniej trzy dni, maksymalnie za 60 dni 20 20 20 35

Artykuł 7.11 Koszty wypożyczenia, zakupu lub naprawy środków ortopedycznych i pomocniczych 3 800 4 800 5 900 12 600

Artykuł 7.15 Świadczenie edukacyjne 500 500 500 500

Artykuł 7.16 Świadczenie bólowe 150 200 200 200

Artykuł 7.17 Świadczenie z tytułu pogryzienia przez zwierzęta, w tym owady 320 450 500 550

Artykuł 7.18 Świadczenie z tytułu ugryzienia przez kleszcza 320 450 500 550

Artykuł 7.19 Zawał serca i udar mózgu tak tak tak tak

Artykuł 7.22 Ochrona w sieci tak tak tak tak

Przydatne linki

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu! 

Ubezpieczenie zawarte jest na podstawie oferty Colonnade Insurance S.A. Oddział w Polsce dla Klientów Kancelarii Brokerskiej ArchitUBEZ i Ogólnych warunków ubezpieczenia 
następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży oraz pracowników w placówkach oświatowych oraz odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, a także w związku z na-
uką lub odbywaniem praktyk uczniowskich (School Protect 2022/2023) zatwierdzonych przez Dyrektora Colonnade Insurance Société Anonyme Oddział w Polsce w dniu 4 marca 
2022 r., dostępnych na stronie: https://www.colonnade.pl/dla-firm/ubezpieczenia-osobowe/ubezpieczenie-nastepstw-nieszczesliwych-wypadkow-dla-dzieci w części „Dokumenty 
do pobrania”.
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 k.c. Zadaniem tego materiału jest przedstawienie warunków ubez-
pieczenia w przystępny i skrótowy sposób, w związku z czym niezbędne jest stosowanie uogólnień i podawanie tylko najbardziej istotnych informacji. Warunki ubezpieczenia, jak 
również informacje na temat ograniczenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela, określone są w wymienionych wyżej OWU.w
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W razie wypadku:  
https://colonnade.pl/zglos-szkode

O ubezpieczycielu:  
O nas | Colonnade Insurance S.A. 
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