INFORMACJA O ZAKRESIE
UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO
PRZYGOTOWANA PRZY UDZIALE FIRMY INTER
– BROKER SP. Z O.O.
DLA
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W NIENADÓWCE

ROK SZKOLNY 2017/2018
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OFERTA UBEZPIECZENIA TOWARZYSTWA COLONNADE
SUMA UBEZPIECZENIA: 15 000 zł
Rodzaje świadczeń
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego
wypadku (w tym również zawał serca i udar mózgu)

Wysokość świadczenia

15 000

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego
wypadku komunikacyjnego lub nieszczęśliwego wypadku
na terenie placówki oświatowej
Trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie
nieszczęśliwego wypadku za 1% uszczerbku zgodnie z
tabelą norm uszczerbku na zdrowiu
Całkowite trwałe inwalidztwo
Padaczka
Dodatkowe świadczenie z tytułu śmierci Rodzica Osoby
ubezpieczonej w następstwie NW
Dodatkowe świadczenie: koszty pogrzebu

30 000

3 000

150
15 000
7 500
1 500
5 000

Dodatkowe świadczenie: dodatek dla osoby ratującej życie

5 000

Pogryzienia lub ukąszenia przez zwierzęta - jednorazowo
Wstrząśnienie mózgu w wyniku nieszczęśliwego wypadku
jednorazowo
Koszty leczenie skutków NW

200
300
1 000

Uszkodzenie ciała w wyniku NW lub zdarzenie objęte
umową, które wymagało interwencji lekarskiej
Świadczenie z tytułu poparzeń

150
1 000

Świadczenie szpitalne z tytułu NW (dziennie, za każdy
dzień pobytu, jeżeli pobyt trwał co najmniej 24 godziny,
maksymalnie 365 dni)
Świadczenie szpitalne z tytułu choroby (dziennie, za każdy
dzień pobytu, jeżeli pobyt trwał powyżej 3 dób,
maksymalnie 60 dni)
Uszkodzenie zębów na skutek NW
Poważne zachorowanie

SKŁADKA ZA JEDNĄ OSOBĘ

30
30
1 000 (max 200 za jednego zęba)
3 000

37,00 zł

(*) Wypłacone zostanie tylko jedno świadczenie z tytułu: ŚMIERCI NA SKUTEK NIESZCZEŚLIWEGO
WYPADKU lub ŚMIERCI NA SKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYAPDKU KOMUNIKACYJNEGO lub ŚMIERCI
NA TERENIE PLACÓW OŚWIATOWEJ
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ZGŁOSZENIE ROSZCZENIA
1) Colonnada S.A.:
- telefonicznie pod numerem tel. 22 528-51-00 (rejestracja szkody, udzielenie informacji; druk
zgłoszenia szkody wraz z dokumentacją należy wysłać e-mailem lub listem poleconym),
- e-mailem na dedykowany adres(zgłoszenia wymagające oryginałów dokumentów lub kopii
potwierdzonych za zgodność należy przesłać tylko i wyłącznie w formie listu poleconego na
adres Towarzystwa),
- listem poleconym na adres Ubezpieczyciela, ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa

2) Pomoc ze strony Inter – Broker
- listem poleconym lub osobiście poszkodowany może złożyć roszczenie na odpowiednim druku
zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami na adres biura Inter – Broker w Lublinie: ul.
Szeligowskiego 8/6, 20- 883 Lublin
- pocztą elektroniczną na adres mail: szkody.lublin@interbroker.pl,

Osoba do kontaktu:
Imię i nazwisko
Telefon
kontaktowy
Adres e-mail

Rafał Cimek
(81) 563 29 02 lub 697 990 107
r.cimek@interbroker.pl
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