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Tarnów 22.06.2016 r. 

 

Rada Rodziców / Dyrekcja 
 
 
 

dotyczy:  warunki dobrowolnego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej nauczycieli / 

wychowawców na rok 2016 / 2017 r.  

 

Kancelaria Brokerska ASPERGO Sp. z o.o. przedstawia raport ofertowy z wynegocjowanych wyłącznie dla Państwa jednostki warunków 

ubezpieczenia w zakresie : 

 ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków uczniów / nauczycieli 

 ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej nauczycieli / wychowawców 

Biorąc pod uwagę nasze doświadczenie na rynku ubezpieczeń jednostek oświatowych jesteśmy przekonani, iż rekomendowane warunki zapewniają : 

 kompleksową ochronę NNW dla uczniów Państwa jednostek 

 bardzo szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej 

 bardzo wysokie sumy świadczeń w zakresie NNW 

 możliwość wyboru spośród 5 wariantów składki NNW opłacanej przez Rodziców 

 bardzo wysoki procent uczniów zwolnionych z opłaty składek 

 wysokie sumy gwarancyjne OC dla nauczycieli / wychowawców przy korzystnym poziomie składki 

 

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt z : Magdalena Wajdowicz - Kancelaria Brokerska ASPERGO Sp. z  o.o.  ; e-mail: 

mwajdowicz@aspergo.pl ; tel. 14 656 38 83 

 
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie moją charakter poufny i nie mogą być pod żadną postacią i w jakiejkolwiek formie rozpowszechniane, 
udostępniane lub przekazywane w częściach, bądź całości osobom trzecim bez naszej zgody. Wiadomości zawarte w slipie są przejawem działalności 
twórczej o indywidualnym charakterze pracowników i współpracowników Kancelarii Brokerskiej Aspergo sp. z o.o. i podlegają ochronie wynikającej 
z Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83) z wszelkimi konsekwencjami stamtąd płynącymi. 
Wszelkie próby przedstawiania oferty do Towarzystw ubezpieczeniowych lub do innego pośrednika ubezpieczeniowego  ( agenta, multi agenta, brokera 
ubezpieczeniowego)  przy wykorzystaniu treści zawartych w niniejszej analizie uznajemy za naruszenie naszych dóbr co może skutkować roszczeniem 
o rekompensatę finansową. 

                     

 Z poważaniem 

                       

Prokurent Spółki / broker ubezpieczeniowy

http://www.aspergo.pl/
mailto:mwajdowicz@aspergo.pl
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Ubezpieczyciel STU ERGO HESTIA S.A. 
WYSOKOŚĆ SKŁADKI ROCZNEJ  

ZA 1 UBEZPIECZONEGO 25 zł 27 zł 30 zł 35 zł 40 zł 

RODZAJ ŚWIADCZENIA wysokość świadczeń [ PLN ] 

Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku, wyniku zawału serca lub udaru 

mózgu oraz w wyniku wypadku komunikacyjnego 
17 500 zł 18 500 zł 20 500 zł 23 500 zł 27 500 zł 

Uszczerbek na zdrowiu lub uszkodzenie ciała w NNW (100% SU ) /  
 
 

 
stawka za 1%  uszczerbku  

Za 100%:  
17 500 zł 

  
175 zł 

Za 100%:  
18 500 zł 

  
185 zł 

Za 100%:  
20 500 zł 

  
205 zł 

Za 100%:  
23 500 zł 

  
235 zł 

Za 100%:  
27 500 zł 

  
275 zł 

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w NNW 
(maksymalnie do 90- dni, płatne od pierwszego dnia pobytu przy minimalnym 
pobycie 48 godz.) 

20 zł/ dzień 20 zł/ dzień 20 zł/ dzień 20 zł/ dzień 20 zł/ dzień 

Zwrot kosztów nabycia  protez i środków  

pomocniczych NNW  
max. 5 000 zł max. 5 000 zł max. 5 000 zł max. 5 000 zł max. 5 000 zł 

Zwrot kosztów leczenia   max. 2 500 zł max. 2 500 zł max. 2 500 zł max. 2 500 zł max. 2 500 zł 

http://www.aspergo.pl/
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Zwrot kosztów rehabilitacji max. 1 000 zł  max. 1 000 zł max. 1 000 zł max. 1 000 zł max. 1 000 zł 

Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego w NNW. Świadczenie jednorazowe. 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 

Wyczynowe uprawianie sportu włączone włączone włączone włączone włączone 

Zwrot kosztów operacji plastycznych  w celu usunięcia oszpeceń, okaleczeń 
spowodowanych NW max. 2 000 zł max. 2 000 zł max. 2 000 zł max. 2 000 zł max. 2 000 zł 

Zwrot kosztów odbudowy stomatologicznej ( z wyłączeniem implantologii ) 
max. 3 000 zł 

300 zł/ ząb 
max. 3 000 zł 

200 zł/ ząb 
max. 3 000 zł 

300 zł/ ząb 
max. 3 000 zł 

300 zł/ ząb 
max. 3 000 zł 

300 zł/ ząb 

Świadczenie w związku ze zdiagnozowaniem sepsy. Świadczenie 
jednorazowe. 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 

Śmierć w wyniku sepsy powstałej na skutek interwencji lekarza po 
wystąpieniu  NW. Za sepsę  - uważa się uogólnioną reakcję zapalną wywołaną 

obecnością drobnoustrojów lub ich toksyn we krwi, powikłana niewydolnością 
wielonarządową 

10 % Sumy 
ubezpieczenia 

Świadczenie za diagnozę i 
śmierć w wyniku sepsy  

10 % Sumy 
ubezpieczenia 

Świadczenie za diagnozę i 
śmierć w wyniku sepsy  

10 % Sumy 
ubezpieczenia 

Świadczenie za diagnozę i 
śmierć w wyniku sepsy  

10 % Sumy 
ubezpieczenia 

Świadczenie za diagnozę i 
śmierć w wyniku sepsy  

10 % Sumy 
ubezpieczenia 

Świadczenie za diagnozę i 
śmierć w wyniku sepsy  

Świadczenie w związku z brakiem trwałego uszczerbku po NW, gdy leczenie   500 zł 500 zł 500 zł 500 zł 500 zł 

http://www.aspergo.pl/
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wymagało przeprowadzenia operacji lub hospitalizacji przez min. 5 dni. 

Świadczenie jednorazowe. 

Świadczenie w wyniku zdiagnozowania wrodzonej wady serca. Świadczenie 

jednorazowe. 
500 zł 500 zł 500 zł 500 zł 500 zł 

Świadczenie w wyniku wstrząśnienia mózgu w wyniku NW bez trwałego 

uszczerbku, gdy hospitalizacja trwała dłużej niż 3 doby. Świadczenie 

jednorazowe. 

175 zł 185 zł 205 zł 235 zł 275 zł 

Świadczenie  z tytułu uszczerbku powstałego na skutek wystąpienia ataku 

epilepsji 
włączone włączone włączone włączone włączone 

Koszty pogrzebu w przypadku śmierci ubezpieczonego na skutek NW. 

Świadczenie jednorazowe. 
 max. 2 000 zł max. 2 000 zł max. 2 000 zł max. 2 000 zł max. 2 000 zł 

podstawa zawarcia umów ubezpieczenia  

http://www.aspergo.pl/
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WYSOKOŚĆ SUM GWARANCYJNYCH OC NACZYCIELI / OPIEKUNÓW 

 
wysokość składki 

 

STU    ERGO HESTIA S.A. 
suma gwarancyjna 

1 zł / 1 osobę 200.000 zł 

5 zł / 1 osobę 500.000 zł 

  

LICZBA UBEZPIECZONYCH OSÓB ZWOLNIONYCH Z OPŁATY SKŁADKI 

STU ERGO  
HESTIA S.A 

% liczby zwolnionych  
uczniów z opłaty składki 

15%  

 

 

REKOMENDACJA BROKERSKA 

 

Szanowni Państwo 

 

Przeprowadzona analiza otrzymanych ofert wskazuje jednoznacznie, iż wynegocjowany zakres ochrony ubezpieczeniowej jest 

dostosowany do ryzyk związanych uczestnictwem dzieci i młodzieży w zajęciach szkolnych ale również ochroną objęte są skutki zdarzeń 

podczas okresu wakacji, czasu prywatnego oraz uprawiania sportów ( w tym w sposób wyczynowy w przypadku rekomendowanej 

oferty ). Wskazujemy, iż kluczową kwestią jest zapewnienie maksymalnie wysokich sum ubezpieczenia które można uzyskać                              

w przypadku zaistnienia wypadku ubezpieczeniowego.  

Biorąc pod uwagę: 

 bardzo wysokie sumy ubezpieczenia 

 szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej 

 zakres ochrony 24 h / dobę przez 365 dni w roku 

 wysoki procent liczby ubezpieczonych uczniów zwolnionych z opłaty składki  

 bardzo mocną pozycję Ubezpieczyciela na rynku ubezpieczeń dzieci i młodzieży 

 możliwość dostosowania poziomu składki do sum ubezpieczenia 

rekomendujemy zawarcie umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci  i młodzieży zgodnie z ofertą 

Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO HESTIA S.A. 

Dodatkowo rekomendujemy ochronę ubezpieczeniową w zakresie odpowiedzialności cywilnej zawodowej nauczycieli i opiekunów             

z sumą gwarancyjną na poziomie min. 200.000 zł zgodnie z ofertą Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO HESTIA S.A. 

http://www.aspergo.pl/
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Oświadczenie Ubezpieczającego 

 
 
Oświadczam, że zapoznałem się z niniejszym raportem.  
 
Wybieram ofertę przygotowaną przez: 

…………………………………………………………………………………………………………… 
(nazwa zakładu ubezpieczeń) 

 
 

a) ze składką za ubezpieczenie NNW w wysokości …………… zł za 1 Ubezpieczonego 
 

b) ze składką / bez składki*  za ubezpieczenie OC działalności zawodowej nauczycieli / wychowawców w wysokości ……………. zł  za 
1 Ubezpieczonego 
  

 

………………………………………………………………………………………….. 
(data i podpis Osoby / Osób Uprawnionej / Uprawnionych  

do reprezentacji Ubezpieczającego) 
 
 

*niewłaściwe skreślić 

http://www.aspergo.pl/

