UBEZPIECZENIE NNW ONLINE - INFORMACJA DLA RODZICÓW
Okres ubezpieczenia dla Twojego dziecka
Ubezpieczyciel
Ubezpieczający
Przystępowanie dziecka do ubezpieczenia odbywa się przez portal internetowy

12 miesięcy od następnego dnia po zakupie ubezpieczenia
UNIQA TU SA
Korporacja Doradztwa Obsługi i Inwestycji sp. z o.o.
https://gestumbroker.pl/bezpieczne_dziecko/
W dowolnym momencie
od 01.09.2019 r. do 31.08.2020 r.

W jakim terminie możesz przystąpić do zakupu na stronie internetowej ?

KOD DOSTĘPU

OSW2019

Jak przystąpić do ubezpieczenia? Instrukcja dla rodziców KROK PO KROKU:
Wejdź na stronę internetową https://gestumbroker.pl/bezpieczne_dziecko/;
Kliknij kafelek Ubezpieczenie NNW dzieci i młodzieży, następnie wpisz wyżej podany KOD DOSTĘPU;
Wybierz wariant ubezpieczenia (I ,II ,III, IV, V);
Wpisz dane dziecka/dzieci zgłaszane do ubezpieczenia (dzieci mogą uczęszczać do różnych placówek oświatowych)
UWAGA NOWOŚĆ! Ubezpieczając więcej niż jedno dziecko korzystasz ze zniżki 50% - dzieci mogą uczęszczać do różnych placówek
oświatowych np. córka w przedszkolu, syn w liceum – dzieci jedynie muszą mieścić się w przedziale wiekowym 20 tydzień życia – 25 rok
życia. Jeśli chcesz skorzystać ze zniżki 50% ubezpiecz dzieci za jednym razem, naciskając przycisk DODAJ KOLEJNE DZIECKO;
 Opłać składkę drogą internetową (podane składki są opłatą roczną);
 Indywidualny certyfikat przystąpienia do ubezpieczenia otrzymasz na wskazany podczas proces zakupu adres e-mail.





ZAKRES UBEZPIECZENIA NNW
Składka roczna za 1 dziecko

I

II

III

39 PLN

59 PLN

78 PLN

129 PLN 187 PLN

ZNIŻKA 50%
19,50 PLN

ZNIŻKA 50%
29,50 PLN

ZNIŻKA 50%
39,00 PLN

ZNIŻKA 50%
64,50 PLN

ZNIŻKA 50%
93,50 PLN

Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku na terenie szkoły

30.000

50.000

70.000

100.000

130.000

Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego

20.000

50.000

70.000

100.000

130.000

Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku

15.000

25.000

35.000

70.000

100.000

Śmierć w wyniku zawału serca, udaru mózgu, epilepsji

15.000

25.000

35.000

70.000

100.000

Trwały uszczerbek w wyniku nieszczęśliwego wypadku
1% - za 1% uszczerbku

15.000
150

25.000
250

35.000
350

70.000
700

100.000
1.000

Trwały uszczerbek w wyniku udaru mózgu,
zawału serca, epilepsji 1% - za 1% uszczerbku

15.000
150

25.000
250

35.000
350

70.000
700

100.000
1.000

Świadczenie za pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego
wypadku oraz ciężkiego zachorowania – płatne od 1 dnia pobytu
(do 90 dni)

4.500
50 PLN za dzień

4.500
50 PLN za dzień

4.500
50 PLN za dzień

6.300
70 PLN za dzień

9.000
100 PLN za dzień

Zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków
pomocniczych

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób
niepełnosprawnych

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

Zwrot kosztów rehabilitacji na terenie RP

2.000

2.000

3.000

5.000

5.000

Zwrot kosztów leczenia na terenie RP (w tym operacje plastyczne!)

2.000

3.000

4.000

8.000

15.000

Odbudowa stomatologiczna zębów stałych (brak limitu na 1 ząb)

2.000

2.000

3.000

4.000

5.000

Hospitalizacja powyżej 10 dni po NW lub operacji chirurgicznej –
dodatkowa jednorazowa wypłata

500

500

1.000

1.300

1.750

Wyczynowe uprawianie sportu











Rekreacyjne uprawianie sportu











Pogryzienie przez zwierzęta i pokąsania przez insekty, które
skutkuje co najmniej 1 pełną dobą pobytu w szpitalu – dodatkowa
jednorazowa wypłata

brak

2.000

3.500

7.000

10.000

Zachorowanie na sepsę – dodatkowa jednorazowa wypłata

brak

2.500

3.500

7.000

10.000

Wstrząśnienie mózgu w wyniku nieszczęśliwego wypadku, po min.
3-dniowym pobycie w szpitalu – dodatkowa jednorazowa wypłata

brak

150

200

250

350

Ostre zatrucie gazami lub chemikaliami

brak



Zgodnie z TU



Zgodnie z TU



Zgodnie z TU



Zgodnie z TU

Składka roczna za drugie i kolejne dzieci
ZNIŻKA 50%

IV

V

Definicje zakresu ubezpieczenia oraz wyłączenia zgodnie z Postanowienia odmienne i dodatkowe do OWU, Ogólne warunki ubezpieczenia, Trwały uszczerbek na zdrowiu UNIQA.

INFORMACJE DODATKOWE DLA RODZICÓW
 UBEZPIECZYCIEL: UNIQA TU SA
 GDZIE CHRONI UBEZPIECZENIE ? Na terenie Polski i zagranicą.
 KIEDY CHRONI UBEZPIECZENIE ? Ubezpieczenie obowiązuje 24h na dobę, na całym świecie, w szkole, w domu, na wycieczkach i
wakacjach, podczas uprawiania sportów.
 NNW DZIECI I MŁODZIEŻ : ZNIŻKA 50% DLA WSZYSTKICH DZIECI Z RODZINY - kupując online możesz ubezpieczyć kilkoro dzieci
z rodziny na jednej polisie – niezależnie od tego czy uczęszczają do tej samej placówki – np. córka w żłobku, syn w szkole podstawowej.
Rodzic wybiera jeden i ten sam wariant ubezpieczenia dla wszystkich dzieci.
 WYGODNY, SZYBKI SPOSÓB ZAKUPU POLISY ONLINE : Wybór wariantu - Dane Ubezpieczonego – Opłata online – Otrzymanie
polisy na adres e-mail.
 CO JEST PRZEDMIOTEM UBEZPIECZENIA ?
Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków. Za nieszczęśliwy wypadek uważa się niezależne od woli
Ubezpieczonego utonięcia, oparzenia, sparzenia, skutki uderzenia piorunu, porażenia prądem elektrycznym, a także wziewanie gazów
lub oparów, wdychanie substancji trujących lub żrących. Za nieszczęśliwy wypadek uważa się również powstałe w skutek nadmiernego
wysiłku zwichnięcia stawów, nadciągnięcie i zerwanie mięśni, więzadeł, torebek stawowych kończyn lub kręgosłupa jak również
sytuację, w której poprzez skaleczenia, otarcia skóry lub błony śluzowej w czasie zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową
Ubezpieczony został zakażony bakteriami tężca lub wirusem wścieklizny; Definicja nieszczęśliwego wypadku została rozszerzona o
pogryzienie przez zwierzęta oraz pokąsania przez insekty, które skutkuje co najmniej jedną pełną dobą pobytu w szpitalu.
Dodatkowo m.in. w zakresie ubezpieczenia:
 zawał serca, udar mózgu, epilepsja
 uprawianie sportu w ramach pozaszkolnych sekcji lub klubów sportowych
 rekreacyjne i wyczynowe uprawianie sportów
 zachorowanie na sepsę
 wstrząśnienie mózgu
 pogryzienie przez zwierzęta i insekty (w tym kleszcze)
 odbudowa stomatologiczna zębów
 rehabilitacja
 zwrot kosztów leczenia
 trwały uszczerbek wypłacany w systemie świadczeń proporcjonalnych. W przypadku uszczerbku częściowego – wypłacany jest
procent sumy ubezpieczenia odpowiadający procentowi trwałego uszczerbku na zdrowiu (1% sumy ubezpieczenia za 1%
uszczerbku), w tym m.in. złamania, zwichnięcia, pogryzienia, pokąsania, oparzenia, odmrożenia, zatrucia itd. (jeżeli pozostawiają
trwały uszczerbek na zdrowiu).
 KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z UBEZPIECZENIA ? Dzieci i młodzież od 20. tygodnia życia do 25. roku życia
 DO KIEDY MOŻNA UBEZPIECZYĆ DZIECKO ? Do ubezpieczenia NNW można zgłosić dziecko w dowolnym momencie od
01.09.2019r. do 31.08.2020r.
 OKRES UBEZPIECZENIA 12 miesięcy od następnego dnia po zakupie ubezpieczenia.

KONTAKT
GESTUM Broker Sp. z o.o.
ul. Krakowskie Przedmieście 4
00-333 Warszawa
KRS: 0000406167, NIP: 527-26-72-785
Opiekun Programu:
Katarzyna Korczykowska
 tel.: (22) 826 15 86, +48 600 484 109
@ e-mail:
k.korczykowska@gestumbroker.pl

