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UBEZPlECZAJĄCY
Społeczna Szkoła Podstawowa
NlP:8841401948
REGON:890537469
Mickiewicza 1-3, 58-,lOO Świdnica
Reprezentowany plzez,, Tomasz Całka
E-mail: sekretariat@szkolaspoleczna.pl
Telefon: 74 852 4375

UBEZPlECZONY
Społeczna Szkoła Podstawowa
NlP:8841401948
REGON:890537469
Mickiewicza 1-3, 58-1OO Świdnica
Reprezentowany przez,. Tomasz Całka

oKREs UBEZPlEczENlA
Od 1 września 2022
Do 31 sierpnia 2023

t. UBEzPlEczENtE NASTĘPSTW N!EszczĘŚLtWYcH WYPADKoW

OSOBY UBEZP|ECZONE
Uczniowie oraz Pracownicy Placówki Oświatowej

OKRES OCHRONY
24 godziny na dobę (całodobowy), na całym świecie.

Umowa ubezpieczenia obejmuje zakres ubezpieczenia określony w poniższej tabeli, z wylączeniem pozycii przy których
wskazano ,,brak":

Zakres ubezpieczenia

śvlrnó NA SKUTEK NlEszczĘśLlwEco WypADKU

śMlERc NA SKUTEK NlEsZcZĘśLlWEGo PoWsTAŁEGo NA TEREN|E
PLAcoWKl oŚWlAToWEJ

śvlenć NA SKUTEK NlEszczĘśLlWEGo WveADKU KoMUNlKAcyJNEGo

Artykuł 6.1 śMlERc RoDZlcA osoBy UBEZelEczoNEJ NA SKUTEK NW

KOSZTY POGRZEBU

ASS|STANCE MEDYCZNY

Artykuł 7.,l USZCZERBEK NA ZDRoWIU (1% SU za 1% uszczerbku)

Ańykuł7.2 KOSZTY LECZENlA SKUTKOW NW

Artykuł 7.3 KosZTY REHABlLlTACJlSKUTKóW NW

Artykuł 7.5 KoSZTY LECZENlA ZĘBóW UsZKoDZoNYcH NA SKUTEK NW

śwtRoczerulr z TvTUŁU popARZEŃ

Suma ubezpieczenia
(dla jednej osoby, na zdarzenie)

zl 21 000

zl 42000

zł 31 000

zł 5 000

zl do 5 000

zł Tak
zł 21 000

zł do 600

zł do 600

zl do 1 200

zł do 4 500
Artykuł 7.6

SW|ADCZEN|E SZP|TALNE Z TYTUŁU NW (dziennie, za każdy dzień pobytu w zl 401-80
Artykuł 7.7A szpitalu, jeżeli pobyt trwał co najmniej 2 dni, maksymalnie za 90 dni).

*Podwojenie świadczenia za każdą pełną dobę przebywania na OlOM, maksymalnie
5 dób

Artykuł7.7B ŚWlADcZENlE szPlTALNE Z TYTUŁU cHoRoBY (dziennie, za każdy dzień zl 25l-50
pobytu w szpitalu, jeżeli pobyt trwał co najmniei 3 dni, maksymalnie za 60 dni).
-Podwoienie świadczenia za każdą pełną dobę przebywania na OlOM, maksymalnie
5 dób
Ochrona obejmuje także pobyt w szpitalu w związku z COVID - 19

Artykuł 7.8 oKALECZEN|E losZPEcENlE TWARZY zl do 6 000

Artykuł 7.9 ŚWlADcZENlE z TYTUŁU PoRAŻEN|A / PARAL|ŻU zl 20 000

Artykul7.,l0 KosZTY PRZEBUDoWY DoMU oRAZ MoDYFlKAcJl PoJAZDU zl do 10 000

Artykuł 7.11 KoSZTY WYPoZYCZEN|A, ZAKUPU LUB NAPRAWY Śnooxow zł do 1 0O0
ORTOPEDYCZNYCH l POMOCN|CZYCH (w tym okularów korekcyjnych, aparatu
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słuchowego, pompy insulinowej)

Artykuł 7.16 ŚWlADcZENlE BoLoWE zł 200

śwlłoczrrulr z TvTUŁU poGRyZlENlA płzEzzwlERzĘTA w TyM oWADy zł 300
Ańykuł7.17 (świadczenie, płatne pod warunkiem, że Osoba Ubezpieczona przebywała co

najmnie.j 24 godzin w Szpitalu)

ŚwlRoczrnte Z TYTUŁU UGRYZ|EN|A PRzEzKLESZCZA (świadczenie, płatne zł 300
Artykuł 7.1B pod warunkiem, że u Osoby Ubezpieczonej w Okresie ubezpieczenia zdiagnozowano

boreliozę lub odkleszczowe zapalenie opon mózgowych)

Artykuł 7.19 ZAWAŁ SERCA l UDAR MOZGU zł Tak

Artykuł 7.20 POWAZNE ZACHOROWAN|E (17 jednostek chorobowych) zł 3 500

Arlykuł7,22 OCHRONA W SlECl zł Tak

Składka locznaza Ubezpieczonego zł 50

Składka roczna za 137 uczniów (w tym 14 zwolnionych) zł 61 50

Składka roczna za 0 pracowników Placówki Oświatowej zł 0

ŁĄczNA SKŁADKA RoczNA ZA UBEzPlEczENlE NNW zł 6150

postanowienia dodatkowe:

Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje:
1 ) następstwa aktów terrorystycznych,
2) wyczynowe uprawianie sportu - uprawianie dyscyplin sportowych w ramach sekcji lub klubów sportowych polega,jące na

uczestniczeniu w treningach, obozach, zawodach sportowych itp.

3) Smierć, Uszczerbek na zdrowiu w następstwie wystawienia na działanie surowych warunków atmoslerycznych będzie uznane za
spowodowane Uszkodzeniem ciała.

l!. UBEzPlEczENlE oDPoWlEDzlALNoŚcl cYWlLNEJ PLAcoWKt oŚWlAToWEJ oraz
PRACOWN!KOW

UBEZPlEczENl

1. Placówka Oświatowa
2.Nauczyciele, wychowawcy iopiekunowie zatrudnieni przez Ubezpieczającego na podstawie umowy o pracę, umowę zlecenia,

spółdzielczej umowy o pracę, wyboru lub mianowania.
3. Dyrektorzy, zastępcy dyrektora lub osoby pełniące obowiązki dyrektora zatrudnieni przez Ubezpieczającego na podstawie umowy

o pracę, umowę zlecenia, spółdzielczej umowy o pracę, wyboru lub mianowania.

UBEZPlECZONA DZlAŁALNOŚC
Wykonywanie zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i pomocniczych związanych z procesem nauczania i wycho'ruania

oraz posiadanie przez Ubezpieczonego rzeczy związanych z wykonywaniem tych zadań.

PRZEDMloT l zAKREs UMoWY UBEzPlEczENlA
Dział ll oWU - Odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i posiadania rzeczy

ZAKRES TERYTORlALNY
Polska

LlM lTY oDPoWlEDzlALNoŚcl
50 000 zł na ,jedno zdarzenie i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w odniesieniu do OC Placówki OŚwiatowe.|

1oo 000 zł na jedno zdarzenie i na wszystkie zdarzeniaw okresie ubezpieczenia w odniesieniu do OC nauczyciela i pozostałych
pracowników Placówki Oświatowej
100 00o zł na.jedno zdarzenie i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w odniesieniu do OC dyrektora, zastępcy dyrektorir lub

osoby pełniącej obowiązki dyrektora Placówki Oświatowej

FRANSZYZA REDUKCYJNA
'l00 zł w każdej Szkodzie Rzeczowej

KLAUZULE DODATKOWE
Klauzula spoza OWU: Klauzula OC Placówki Oświatowej
KlauzuIa spoza OWU: Klauzula OC nauczyciela i pozostalych pracowników Placówki Oświatowej oraz dyrektora, zastępcy dyrektora lub

osoby pełniącej obowiązki dyrektora
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SKŁADKA STAŁA
1OO zł za OC Placówki Oświatowej
120 zł za OC nauczyciela i pozostałych pracowników Placówki Oświatowej
80 zł x 1 osób = 80 zł zaoc dyrektora, zastępcy dyrektora lub osoby pełniącej obowiązki dyrektora

ll!. UWAG! DoDATKoWE

1, Ubezpieczający potwierdza, że zapoznał się z treścią Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ije rozumie,
2. Ubezpieczający zobowiązany jest doręczyć Osobie ubezpieczonej przed jej przystącieniem do umowy ubezpieczenia Ogólne Warunki
Ubezpieczenia i informację o zakresie ubezpieczenia oraz odebrać od Osoby ubezpieczonej pisemne oświadczenie o otrzymaniu
Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.
3. W przypadku, gdy Osoba ubezpieczona finansuje koszt składki ubezpieczeniowej, Ubezpieczający zobowiązany jest ponadto odebrać
od Osoby ubezpieczonej pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na linansowanie kosztu tej składki i przekazać to oświadczenie na
żądanie Ubezpieczyciela.
4.Ubezpieczydel nie będzie zapewniał ochrony, nie będzie zobowiązany do zapłaty |akiegokolwiek odszkodowania lub świadczenia w
ramach Umowy Ubezpieczenia, w takim zakresie, w jakim zapewnienie takiej ochrony, wypłata takiego odszkodowania lub świadczenia,
naraziłoby Ubezpieczyciela lub jego jednostkę dominującą na sankcję, zakazlprohibicję lub ograniczenie na mocy rezolucji Organizacji
Narodów Zjednoczonych lub prawa Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii lub Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczących sankc,ji
handlowych i gospodarczych.
5. Powództwo o roszczenia wynikające z Umowy Ubezpieczenia może zostać wytoczone według przepisów o właściwości ogólnej albo
przed sąd właściwy dla mie,jsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub uprawnionego z Umowy
Ubezpieczenia, jak również przed sąd spadkobierców Ubezpieczonego lub uprawnionego z Umowy Ubezpieczenia.

lV. SKŁADKA UBEzPlEczENloWA

Łączna skladka ubezpieczeniowa z umowy ubezpieczenia wynosi:6450 zł

1. Łączna składka z umowy ubezpieczenia płatna jest do dnia31 .10.2O22 r.

2. Ubezpieczający dokonuje płatności składki na rachunek bankowy w Citibank Handlowy Bank Handlowy w Warszawie S.A,, ul,

Senatorska 16, 00-923 Warszawa, o numerze:

70 1030 1999 9001 6540 2120 1480

W zakresie ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
Mają zastosowanie Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dla Dzieci, Młodzieży oraz Pracowników w
Placówkach Oświatowych oraz odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, a także w związku z nauką lub odbywaniem praktyk

uczniowskich (School Protect - Program NNW) zatwierdzone przez Dyrektora Colonnade lnsurance Sociótó Anonyme Oddział w Polsce z
siedzibą w Warszawie w dniu 4 marca 2022 l . i mające zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 1 kwietnia 2022 r.

W zakresie ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej
Mają zastosowanie załączone Ogó|ne warunki ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzonej dzialalności
gospodarczej oraz posiadania rzeczy -wersja obejmująca ochronę osób fizycznych prowadzącą działalność gospodarczą lub zarobkową
zatwierdzone przez dyrektora Colonnade lnsurance Sociótć Anonyme Oddzial w Polsce z siedzibą w Warszawie w dniu 22 lutego 2O21 r.,

mające zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od 22lutego 2021 r.

Ubezpieczający podpisując niniejszą Polisę potwierdza, iżwyżeiwymienione Ogólne Warunki Ubezpieczeń zostały mu doręczone przed

dokonaniem wyboru olerty i zawarciem umowy ubezpieczenia,

Wysoka, dnia 22.07.2022 r,

Pieczęć i podpis przedstawiciela Colonnade lnsurance S.A

Administratorem danych osobowych jest Colonnade lnsurance S.A. działająca w Polsce przez oddział (dalej: Colonnade
lub Administrator). Podstawą prawną i celem przetwarzania danych osobowych jest podjęcie działań przed zawarciem umowy
orazzawarcie i wykonanie umowy ubezpieczenia, w tym wypełnienie obowiązku prawnego Colonnade w postaci dokonania oceny ryzyka

ubezpieczeniowego a także ocena potrzeb (adekwatności oferowanego produktu).

W przypadku danych Ubezpieczającego oraz w przypadku umów ubezpieczenia, gdzie Ubezpieczony wskazany jest imiennie, podanie

danych osobowych jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia oraz wypełnienia obowiązków prawnych Colonnade.
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