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          mgr Józef Belgrau 
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OFERTA SPECJALNA DLA SZKÓŁ NA ROK SZKOLNY 2016/2017 

 
 
Szanowni Państwo, 
 
          W imieniu Towarzystwa Ubezpieczeniowego GOTHAER S.A. mam przyjemność 

przedstawić ofertę specjalną „OŚWIATA” skierowaną do placówek oświatowo-

wychowawczych. Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków 

polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu 

lub śmierć Ubezpieczonego. Ubezpieczeniem objęte są również trwałe następstwa zawału serca 

oraz udaru mózgu. Umowa ubezpieczenia obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków 

powstałych na terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. 

 
W ramach programu „OŚWIATA” oferowane są następujące rodzaje ubezpieczeń: 

 
* Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży  w placówkach 

oświatowo-wychowawczych.  
*  Ubezpieczenie NNW nauczycieli i pozostałego personelu szkoły 
                               
*  Ubezpieczenie nauczycieli i dyrektora szkoły od Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu 

wykonywania zawodu   
*  Ubezpieczenie placówki oświatowo-wychowawczej od Odpowiedzialności    
    Cywilnej  
*  Ubezpieczenie Dyrektora placówki od Odpowiedzialności Cywilnej 
 

 
Dlaczego warto ubezpieczyć się w GOTHAER? 

 
 
Naturalnym zachowaniem dzieci i młodzieży jest aktywność ruchowa oraz beztroska. Czasem 

może to prowadzić do powstania urazów, co wiąże się z kosztami na leczenie, pomoc w nauce 

czy środki pomocnicze. Ubezpieczenie w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków daje 

możliwość uzyskania rekompensaty finansowej w związku z doznanym uszczerbkiem na zdrowiu 

spowodowanym nieszczęśliwym wypadkiem. W Gothaer TU S.A. wypracowano procedury i 

metody umożliwiające szybką wypłatę świadczeń oraz profesjonalną ocenę wysokości doznanego 

uszczerbku na zdrowiu. Dodatkowo umożliwiono rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej 

o wiele, innych niż nieszczęśliwy wypadek, niefortunnych zdarzeń, które mogą mieć miejsce w 

życiu ubezpieczonych. Modułowa konstrukcja produktu pozwala na dowolne modelowanie 

zakresu ubezpieczenia. 
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UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY 
ORAZ PERSONELU  

Ubezpieczenie zawierane jest na podstawie obowiązujących Ogólnych Warunków Ubezpieczenia 

następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży oraz personelu w placówkach oświatowo-

wychowawczych zatwierdzonych uchwałą Zarządu Gothaer TU S.A nr 42/16 z 5 kwietnia 2016 r. 

                 Składka 24,00 zł 28,00 zł 32,00 zł 
 

34,00 zł 
 

          Suma ubezpieczenia 
 

10 000,00 zł 
 

12 000,00 zł 
 

14 000,00 zł 
 

15 000,00 zł 

 
Wypłata w razie 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu 
wskutek NNW 
 

 
10 000,00 zł 

 
12 000,00 zł 

 
14 000,00 zł 

 
15 000,00 zł 

 
Świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego 
poniesionej  wskutek NNW na terenie placówki 
oświatowej   w wysokości 200 % 
 

 
20 000,00 zł 

 
24 000,00 zł 

 
28 000,00 zł 

 
30 000,00 zł 

 
Świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego 
poniesionej wskutek NNW lub w ciągu 12 miesięcy od 
daty tego wypadku, w wysokości 100% 

10 000,00 zł 12 000,00 zł 14 000,00 zł 15 000,00 zł 

 
Zwrot kosztów odbudowy stomatologicznej za jeden ząb 
-limit do  
 

300,00 zł 300,00 zł 300,00 zł 300,00 zł 

Wypłata za 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu 
wskutek NNW 

 
100,00 zł 

 
120,00 zł 

 
140,00 zł 

 
150,00 zł 

Zwrot udokumentowanych kosztów nabycia środków 
pomocniczych do  wysokości 20% sumy ubezpieczenia  
 

2000,00 zł 2400,00 zł 2800,00 zł 3000,00 zł 

 
Zwrot udokumentowanych kosztów leczenia następstw 
nieszczęśliwych wypadków do wysokości 10 % sumy 
ubezpieczenia 
 

1000,00 zł 1200,00 zł 1400,00 zł 1500,00 zł 

Zasiłek z tytułu niezdolności do nauki do wysokości 2% 
sumy ubezpieczenia (powyżej 1miesiąca) 

 
200,00 zł 

 
240,00 zł 

 
280,00 zł 

 
300,00 zł 

Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę  
5 % wypłaconego 

świadczenia 
5 % wypłaconego 

świadczenia 
5 % wypłaconego 

świadczenia 
5 % wypłaconego 

świadczenia 

 
Świadczenie  z tytułu  poważnego zachorowania lub 
operacji  chirurgicznej 
 

 
500,00 zł 

 
500,00 zł 

 
500,00 zł 

 
500,00 zł 

 
Świadczenie z tytułu korepetycji (za każde 7 dni 
szkolnych nieobecności w placówce oświatowej) 

 
100,00 zł 

 
100,00 zł 

 
100,00 zł 

 
100,00 zł 

 
Wszelkie urazy nie wymienione w tabeli świadczeń , 
jeśli leczenie szpitalne trwało min.3 dni  
 

 
200,00 zł 

 
240,00 zł 

 
280,00 zł 

 

300,00 zł 

Oparzenia i odmrożenia   II  i III  stopnia 

 

Zgodnie z  tabelą 
świadczeń stałych 

OWU 

 

Zgodnie z  tabelą 
świadczeń stałych 

OWU 

 
Zgodnie z  tabelą 

świadczeń stałych 
OWU 

 

Zgodnie z  tabelą 
świadczeń stałych 

OWU 

Jednorazowe świadczenie ryczałtowe z tytułu 
pogryzienia przez zwierzęta lub ukąszenia przez owady  

200,00 zł 200,00 zł 200,00 zł 200,00 zł 

Pobyt  w szpitalu w wyniku wypadku 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 
 

40,00 zł 
 

 
Suma Ubezpieczenia   16 000,00 zł  składka   36 zł /osobę- procentowe świadczenie j/w 
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POSTANOWIENIA DODATKOWE 

1)  możliwość zwolnienia z opłaty składki z powodu trudnej sytuacji materialnej  do 12 % ogólnej 

liczby ubezpieczanych dzieci lub młodzieży, 

2)  możliwość dołączenia dodatkowych wariantów ubezpieczeniowych ( klauzula nr 1 do nr 11 ) paragraf 

3 ( załącznik do OWU ) Tabela składek 

  W przypadku ubezpieczenia wszystkich uczniów w zakresie NNW na podstawie OWU NNW 

dzieci, młodzieży oraz personelu w placówkach oświatowo-wychowawczych obowiązujących 

Gothaer TU S.A i opłacenia składki ubezpieczeniowej do końca listopada 2016 r. Gothaer TU 

S.A oferuje dodatkowo placówce ubezpieczenie majątku od ognia i innych zdarzeń losowych z  

zastosowaniem zniżki do 50 % od stawki taryfowej, oraz ubezpieczenie kosztów leczenia za 

granicą GOTHAER TOURIST dla rodziców, nauczycieli i uczniów z zastosowaniem zniżki do 10% 

od stawki taryfowej. 

       

PONADTO ubezpieczenia określone w punktach I – III 

 

I UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NAUCZYCIELI 

         

Suma gwarancyjna:  100.000  zł na jednego nauczyciela - 1 zł za wszystkich 

Ubezpieczenie zawierane jest na podstawie obowiązujących Ogólnych Warunków Ubezpieczenia 

Odpowiedzialności Cywilnej zatwierdzonych uchwałą Zarządu Gothaer TU S.A nr 42/16 z 5 

kwietnia 2016 r. 

 

II UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PLACÓWKI 

 

Suma gwarancyjna OC: 10 000 zł – 1 zł ! 
                              
Ubezpieczenie zawierane jest na podstawie obowiązujących Ogólnych Warunków Ubezpieczenia 

Odpowiedzialności Cywilnej zatwierdzonych uchwałą Zarządu Gothaer TU S.A nr 42/16 z 5 

kwietnia 2016 r. 

+ 

 

III UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) NAUCZYCIELI ORAZ 
PERSONELU 
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CO WYRÓŻNIA NASZĄ OFERTĘ 

 

 Niska składka przy wysokich sumach ubezpieczenia 

 Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków nauczycieli i pracowników  – 
według wybranego wariantu dla młodzieży -taki sam zakres jak NNW młodzieży 

 OC nauczycieli na SG 100.000 zł 1 zł. za wszystkich ubezpieczonych - obowiązuje także 
na terytorium Europy 

 Bezkomisyjna wypłata świadczenia  

 Bezimienne ubezpieczenie 

 Wariantowość oferty 

 Zniżka na kolejne dziecko z rodziny 50% 

 Możliwość zbierania składki do 3 miesięcy 

 Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej placówki na SG 10.000 zł za 1 zł. 

 Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Dyrektora    SG 10.000 zł za 1 zł. 

 Możliwość ubezpieczenia młodzieży uprawiającej sport w klubach sportowych ( zwyżka 
składki o 50 % - forma imienna ) 
 

 Zgłaszanie za pośrednictwem infolinii  lub kontakt@gothaer.pl za 
pośrednictwem www. http://www.gothaer.pl , w każdym oddziale Gothaer lub listownie  

 Szeroka gama klauzul dodatkowych ( załącznik) 
 

Możliwe inne warianty Sumy Ubezpieczenia do  50.000 zł.  
 
Wypłata świadczenia następuje na wskazany numer konta lub przekazem pocztowym 
 
Na życzenie udostępniamy listę referencyjną placówek oświatowo-wychowawczych, które podjęły 
z nami współpracę. 
 
 
 
Gwarantujemy rzetelną obsługę! 
 
 
Kontakt: Doradca Ubezpieczeniowy mgr Włodzimierz Włodarczyk                                   
                kom. 501-574-247; e-mail: wlodzimierz.wlodarczyk@gpf.pl        
 

                                                                              
 

 z poważaniem 
 

                                                                      Włodzimierz Włodarczyk 
 

http://www.gothaer.pl/
mailto:wlodzimierz.wlodarczyk@gpf.pl
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Załącznik nr 1  
 
Klauzule rozszerzające do umowy głównej ( dodatkowa składka ) 
 
 

 
Numer 
klauzuli 

Rodzaj świadczenia 

Wysokość składki 
zależna od wybranej Sumy 
Ubezpieczenia  

 
Dla SU  15000,00 zł wynosi 

1 Świadczenie progresywne (SP) 2 zł 

2 

Świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego wskutek wypadku 

komunikacyjnego (SK) 3 zł 

3 

Świadczenie z tytułu śmierci jednego lub obojga rodziców lub 

opiekunów prawnych Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego 

wypadku (SR) 
4  zł 

4 
Świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego w wyniku choroby 
nowotworowej złośliwej (SN) 

1 zł 

5 
Świadczenie z tytułu pokrycia kosztów pogrzebu Ubezpieczonego 
(KP) 

2 zł 

 
    

                             
 

 
                            Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej placówki oświatowej   (OCPO) 
                            
                             Suma gwarancyjna       10 000  zł       składka         1 zł.  
                                                                     50 000  zł       składka     150 zł. 
                                                                    100 000 zł       składka     180 zł. 
                              
                             Ubezpieczenie OC Dyrektora Placówki 
                             
                             Suma Gwarancyjna 10.000 zł              składka          1 zł. 
                             Suma Gwarancyjna 50.000 zł              składka        50 zł. 
                                Suma Gwarancyjna 100.000 zł            składka        70 zł. 

 

 
                            Rozszerzenie o ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia szatni (OCS)  składka     50 zł 

 
 


