
Dlaczego warto się  ubezpieczyć?  Kto może przystąpić do 
grupowego  ubezpieczenia 

Ubezpieczeniem mogą zostać objęte osoby powyżej  
26. roku życia biorące udział w kursach. 

Proste kroki przystąpienia 
do  ubezpieczenia 

Zapewnij sobie wsparcie  
w niespodziewanych sytuacjach życiowych 
Program ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków 
dla osób powyżej 26. roku życia biorących udział w kursach

c 100 / m 75 / y 30 / k 15
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#0c4270

Wysokie sumy ubezpieczenia na inwalidztwo 
i śmierć

Koszty przekwalifikowania do życia 
w trudnych warunkach

Świadczenie w przypadku zgonu małżonka 
lub partnera osoby ubezpieczonej

Podwójne świadczenie w przypadku pobytu 
na OIOM-ie

Wsparcie Assistance medycznego po 
nieszczęśliwym wypadku

Wsparcie psychologiczne w przypadku 
śmierci osoby ubezpieczonej

Prosty proces przystąpienia do 
ubezpieczenia (on-line)

Wygodna i szybka procedura likwidacji 
szkód

Ochrona trwa 12 miesięcy

Odpowiedzialność za omdlenia (rozumiana 
jako samoistnie ustępująca, krótkotrwała 
utrata przytomności i napięcia mięśniowego, 
która doprowadza do upadku i występuje 
na skutek niedotlenienia mózgu)

Wybór wariantu ubezpieczenia

Akceptacja oświadczeń

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

Opłacenie składki

Wprowadzenie swoich danych

Mejl z certyfikatem potwierdzającym 
przystąpienie do ubezpieczenia



Wybierz wariant w zależności od zakresu i wysokości świadczeń.

WARIANTY SUMY UBEZPIECZENIA Wariant I 
SU 50 000 zł 

Wariant II 
SU 70 000 zł

Wariant III 
SU 90 000 zł

Wariant IV 
SU 110 000 zł

SKŁADKA ROCZNA ZA OSOBĘ 168,80 zł 213,20 zł 256,40 zł 300,80 zł

Zakres ubezpieczenia i wysokość świadczeń w zł

Część A

Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku 50 000 70 000 90 000 110 000

dodatkowe świadczenie, jeśli śmierć 
nastąpiła w wyniku nieszczęśliwego wypadku 
komunikacyjnego

10% SU 10% SU 10% SU 10% SU

dodatkowe świadczenie na każde dziecko
2% SU  

łącznie  
do 10% SU

2% SU  
łącznie  

do 10% SU

2% SU  
łącznie  

do 10% SU

2% SU  
łącznie  

do 10% SU

dodatkowe świadczenie w przypadku zgonu 
małżonka lub partnera osoby ubezpieczonej 
wskutek nieszczęśliwego wypadku

2 000 2 000 2 000 2 000

wsparcie psychologiczne 2 000 2 000 2 000 2 000

Część A2.2
Inwalidztwo z włączeniem całkowitej trwałej 
niezdolności do pracy – punkt 5) tabeli 
świadczeń zawartej w OWU

50 000 70 000 90 000 110 000

Część A4

Świadczenie szpitalne tak tak tak tak

dziennie za każdy dzień pobytu w szpitalu, 
maksymalnie za 365 dni pobytu 90 90 90 90

podwójne świadczenie za każdą pełną dobę 
pobytu w szpitalu w dni ustawowo wolne od 
pracy i pobyt na OIOM-ie, ale nie dłużej niż 
za 5 dób pobytu na OIOM-ie

180 180 180 180

Część A7/A8 Złamania i poparzenia 500 500 500 500

Część A9 Koszty leczenia powypadkowego 5 000 5 000 5 000 5 000

Część A10 Koszty przekwalifikowania (zawodowego 
oraz do życia w zmienionych warunkach) 6 000 6 000 6 000 6 000

Część A11 Koszty pogrzebu 5 000 5 000 5 000 5 000

Część A12
Koszt zakupu wózka inwalidzkiego oraz 
koszty zakupu lub naprawy środków 
ortopedycznych i pomocniczych

6 000 6 000 6 000 6 000

Memorandum 
M3 Assistance medyczny zgodnie z OWU zgodnie z OWU zgodnie z OWU zgodnie z OWU

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 i na czas podróży zatwierdzonych przez Dyrektora Colonnade Insurance Société Anonyme Oddział w Polsce w dniu 
17 lipca 2020 r., dostępnych na stronie: https://www.colonnade.pl/dla-firm/ubezpieczenia-osobowe/grupowe-ubezpieczenie-nastepstw-nieszczesliwych-wypadkow 
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 ubezpieczenia 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. 


