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NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DLA DZIECI, 

MŁODZIEŻY, PRACOWNIKÓW W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH 

ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM 
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UBEZPIECZAJĄCY 
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UBEZPIECZYCIEL 
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reprezentowana przez  
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 BROKER   

Expert Brokers Sp. z o.o.  
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Szanowni Państwo, 

Mamy przyjemność przedstawić propozycję programu ubezpieczeń dla Dzieci, Młodzieży oraz Pracowników  
w Placówkach Oświatowych z wyłączeniem Szkół Sportowych na rok szkolny 2022/2023. 

Nasza siła to przede wszystkim ludzie oraz doświadczenie zdobyte w poprzednich latach w Polsce  
w przygotowywaniu i tworzeniu różnego rodzaju programów ubezpieczeń następstw nieszczęśliwych wypadków  
w wielu krajach na świecie, w tym szczególnie programów ubezpieczeń dla Placówek Oświatowych.  

Zapewnienie w pełni kompleksowej ochrony każdemu uczniowi – zarówno małym dzieciom, nastolatkom czy też 
młodym osobom, a także pracownikom placówek oświatowych jest niezmiernie istotne. Dlatego też należy 
zagwarantować wszelkiego rodzaju opiekę niezbędną w razie wypadku. Z tego również względu duży nacisk 
kładziemy na zapewnienie jak najlepszego zakresu ochrony ubezpieczeniowej oraz, co niezmiernie ważne, jak 
najwyższego poziomu likwidacji szkód i wypłaty świadczeń. 
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Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków 

UBEZPIECZAJĄCY: ORGAN PROWADZĄCY PLACÓWKĘ OŚWIATOWĄ 

OSOBY UBEZPIECZONE: DZIECI ALBO  UCZNIOWIE I PRACOWNICY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 

OKRES UBEZPIECZENIA: 12 MIESIĘCY 

OKRES OCHRONY: 24 GODZINY NA DOBĘ NA CAŁYM ŚWIECIE 

 

ARTYKUŁ ZAKRES\WARIANT 
SUMA UBEZPIECZENIA/LIMIT (PLN) 

I II III IV 

ZAKRES PODSTAWOWY       

6.1 

Śmierć na skutek NW powstałego na terenie placówki oświatowej  (świadczenie skumulowane) 24 000 44 000 70 000 90 000 

Śmierć na skutek NW komunikacyjnego (świadczenie skumulowane) 18 000 33 000 52 500 67 500 

Śmierć na skutek NW (pozostałe przypadki) 12 000 22 000 35 000 45 000 

Śmierć Rodzica Osoby ubezpieczonej na skutek NW 500 1 000 1 000 3 000 

Koszty pogrzebu Osoby Ubezpieczonej 1 000 1 000 1 000 5 000 

Assistance medyczny TAK TAK TAK TAK 

ZAKRES OPCJONALNY       

7.1 

Uszczerbek na zdrowiu  (1% SU za 1% uszczerbku) 12 000 22 000 35 000 45 000 

Nagłe zatrucie gazami, substancjami i produktami chemicznymi, porażenie prądem lub piorunem - 
hospitalizacja 2 dni 

120 220 350 450 

Atak padaczki 120 220 350 450 

Zwiększenie świadczenia z tytułu Uszczerbku na zdrowiu o  5% -  zapięte pasy lub fotelik  TAK TAK TAK TAK 

7.2 

Koszty leczenia skutków NW 

1 200 2 200 3 500 4 500 

Koszty następujących usług i materiałów zaleconych przez lekarza prowadzące-go leczenie: 

- usługi świadczone przez lekarzy; 

- pobyt w placówce leczniczej oraz korzystanie z sali operacyjnej w tej placówce, 

- środki znieczulające (a także ich podanie), wykonanie zdjęcia rentgenowskiego/prześwietlenia bądź za-
biegi oraz testy laboratoryjne, 

- usługi pogotowia ratunkowego, 

- lekarstwa, środki lecznicze oraz usługi i materiały terapeutyczne, 

7.3 Koszty rehabilitacji skutków NW                                                                  1 200 2 200 3 500 4 500 

7.4 Koszty operacji plastycznych 3 000 5 000 7 000 10 000 

7.5 Koszty leczenia zębów uszkodzonych na skutek NW 1 000 1 500 2 000 3 000 

7.6 Świadczenie z tytułu poparzeń na skutek NW 2 000 5 000 7 000 10 000 

7.7A 

Świadczenie szpitalne z tytułu NW TAK TAK TAK TAK 

- świadczenie za każdą pełną dobę przebywania na OIOM, maksymalnie 5 dni 80 100 120 200 

- za każdy dzień pobytu w szpitalu (w pozostałych przypadkach), jeżeli pobyt trwał co najmniej dwa dni, 
maksymalnie za 90 dni 

40 50 60 100 

7.7B 

Świadczenie szpitalne z tytułu choroby TAK TAK TAK TAK 

- świadczenie za każdą pełną dobę przebywania na OIOM, maksymalnie 5 dni 60 80 100 160 

- za każdy dzień pobytu w szpitalu (w pozostałych przypadkach), jeżeli pobyt trwał co najmniej trzy dni, 
maksymalnie za 60 dni 

30 40 50 80 

Ochrona obejmuje także pobyt w szpitalu w związku z COVID – 19         



 

Oferta ubezpieczenia   

Strona 4 z 10 

7.8 Okaleczenie i oszpecenie twarzy na skutek NW 3 000 5 000 7 000 10 000 

7.9 Świadczenie z tytułu porażenia/paraliżu 12 000 22 000 35 000 45 000 

7.10 Koszty przebudowy domu oraz modyfikacji pojazdu  5 000 5 000 8 000 10 000 

7.11 Koszty wypożyczenia, zakupu lub naprawy środków ortopedycznych i pomocniczych 3 000 5 000 7 000 10 000 

7.12 
Koszty wycieczki szkolnej (zwrot kosztów w przypadku gdy Osoba ubezpieczona na skutek uszkodzenia 
ciała w następstwie NW zaistniałego w okresie ubezpieczenia nie będzie mogła uczestniczyć w zaplano-
wanej wcześniej wycieczce szkolnej) 

500 800 1 000 1 500 

7.16 
Świadczenie bólowe (świadczenie, płatne w przypadku gdy Osoba ubezpieczona dozna Uszkodzenia ciała 
w następstwie NW lub zdarzenia objętego umową, które wymagało interwencji lekarskiej oraz co najmniej 
jednej wizyty kontrolnej, a nie skutkowało wypłatą świadczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu albo poparzeń 

200 200 200 200 

7.17 
Świadczenie z tytułu pogryzienia przez zwierzęta w tym owady (świadczenie, płatne pod warunkiem, 
że Osoba Ubezpieczona przebywała co najmniej 24 godzin w Szpitalu) 

200 300 400 500 

7.18 
Świadczenie z tytułu ugryzienia przez kleszcza (świadczenie, płatne pod warunkiem, że u Osoby Ubez-
pieczonej w Okresie ubezpieczenia zdiagnozowano boreliozę lub odkleszczowe zapalenie opon mózgo-
wych) 

200 300 400 500 

7.20 

Poważne zachorowanie (za poważne zachorowanie uznaje się: poważną formę raka, zawał serca, wadę 
wrodzoną serca, udar, wszczepienie bypassów, operację aorty, operację zastawek serca, niewydolność 
nerek, ślepotę (utratę wzroku), przeszczep ważnego organu / szpiku kostnego, stwardnienie rozsiane, pa-
raliż (utrata funkcji kończyn), chorobę neuronu ruchowego, chorobę Alzheimera / ciężkie otępienie, po-
ważne poparzenia, choroby odzwierzęce  (bąblownica, taksopla-zmoza, wścieklizna), sepsa)  

1 000 1 500 2 000 5 000 

7.22 
Ochrona w sieci (Blokada rodzicielska, ID monitoring, wsparcie w ochronie reputacji internetowej wraz z 
pomocą psychologa) 

TAK TAK TAK TAK 

SKŁADKA ZA OSOBĘ (PLN) 30,00 50,00 75,00 100,00 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBRANYCH RYZYK 

1) Atak padaczki 

Ochrona obejmuje jednorazową wypłatę świadczenia (w trakcie rocznego okresu ochrony) za atak padaczki (Choroba 

rozpoznana przez lekarza w okresie ochrony ubezpieczeniowej, wymieniona w klasyfikacji ICD – 10 w pozycjach G40-G40.9.). 

Ochrona obejmuje wypłatę świadczeni w wysokości 1 % SU na Uszczerbek na zdrowiu. 

2) Nagłe zatrucie gazami, substancjami i produktami chemicznymi, porażenia prądem lub piorunem  

Ochrona obejmuje wypłatę świadczeni w wysokości 1 % SU na Uszczerbek na zdrowiu. 

3) Poważne zachorowanie 

Ochrona obejmuje 17 jednostek chorobowych. 

Za poważne zachorowanie uznaje się: poważną formę raka, zawał serca, wadę wrodzoną serca, udar, wszczepienie bypassów,  

operację aorty, operację zastawek serca, niewydolność nerek, ślepotę (utratę wzroku), przeszczep ważnego organu / szpiku  

kostnego, stwardnienie rozsiane, paraliż (utrata funkcji kończyn), chorobę neuronu ruchowego, chorobę Alzheimera / ciężkie  

otępienie, poważne poparzenia, choroby odzwierzęce (bąblownica, taksoplazmoza, wścieklizna), sepsa, zgodnie z poniższymi  

definicjami wskazanymi w OWU.  

4) Uprawianie sportu 

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje amatorskie uprawianie sportu za które rozumiana jest forma aktywności fizycznej 

podejmowana dobrowolnie w celu uzyskania jak najlepszych wyników sportowych, podczas zajęć szkolnych i pozaszkolnych. 
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Uczestniczenie w treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub szkoleniowych w ramach szkolnych i po-

zaszkolnych klubów sportowych. Uprawiania sportu związanego z finansowym wynagrodzeniem lub uzyskiwaniem stypendiów 

sportowych nie uważa się za amatorskie uprawianie sportu. 

5) Uszkodzenia ciała będące bezpośrednim skutkiem omdlenia. 

Omdlenie rozumiane jest jako samoistnie ustępująca, krótkotrwała utrata przytomności i napięcia mięśniowego, która doprowadza 

do upadku i występuje na skutek niedotlenienia mózgu. 

 

6) Wstrząśnienie mózgu. 

Ochrona obejmuje wstrząśnienie mózgu Osoby Ubezpieczonej powstałe w wyniku NW. Procent uszczerbku za to zdarzenie został 

określony w tabeli świadczeń. 

 

WYBRANE DEFINICJE 

1) Choroba 

Każdy niespodziewany i nagły stan chorobowy zdiagnozowany w Okresie ubezpieczenia i wymagający natychmiastowej pomocy 

medycznej. 

2) Centrum Assistance 

Jednostka organizacyjna wskazana przez Ubezpieczyciela i upoważniona przez niego do działania w jego imieniu. 

2) Dziecko 

Osoba przed ukończeniem 19. roku życia lub w przypadku kontynuacji nauki – przed ukończeniem 27. roku życia. 

3) Nieszczęśliwy wypadek 

Nagłe, spowodowane czynnikami zewnętrznymi, niezależne od woli Osoby ubezpieczonej i nieoczekiwane zdarzenie 

powodujące Uszkodzenie ciała. 

4) Okres ubezpieczenia 

Wskazany w Polisie okres, w którym Ubezpieczyciel udziela Osobom ubezpieczonym ochrony ubezpieczeniowej. 

5) Osoba ubezpieczona 

O ile Ubezpieczyciel nie określił tego inaczej w Polisie lub dodatku do niej, każda osoba do 80. roku życia, wskazana w Polisie jako 

Osoba ubezpieczona. W przypadku gdy Ubezpieczający zawiera Umowę ubezpieczenia na własny rachunek, jest również Osobą 

ubezpieczoną. 

6) Rodzic 

Matka lub ojciec. Rodzicem jest również opiekun ustanowiony przez sąd, a także osoba będąca w dniu zajścia Nieszczęśliwego 

wypadku lub Zdarzenia współmałżonkiem matki lub ojca. 

7) Suma ubezpieczenia 

Określona w Polisie dla każdego zakresu ubezpieczenia maksymalna kwota, do wysokości której Ubezpieczyciel ponosi odpo-

wiedzialność w stosunku do jednej Osoby ubezpieczonej, w przypadku zaistnienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową. 

 

WYBRANE WYŁĄCZENIA 

 

Ubezpieczyciel nie wypłaci świadczenia/odszkodowania, jeżeli zdarzenie wywołujące szkodę spowodowane jest następującymi  czyn-

nikami lub z nich wynika: 

1) promieniowanie jonizujące lub skażenie promieniowaniem dowolnego paliwa nuklearnego lub wszelkich odpadów nuklear-

nych, lub odpadów ze spalania paliw nuklearnych; 

2) radioaktywne, toksyczne, wybuchowe lub inne niebezpieczne właściwości jądrowych urządzeń wybuchowych lub ich nukle-

arnych części; 

3) wojna (niezależnie od tego czy została oficjalnie wypowiedziana); 

4) przestępstwo lub próba popełnienia przestępstwa, celowe samookaleczenie, samobójstwo lub próba samobójcza, z wyjąt-

kiem samobójstwa lub próby samobójczej Osoby ubezpieczonej, która nie ukończyła 20. roku życia; 
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5) Nieszczęśliwy wypadek, któremu uległa Osoba ubezpieczona znajdując się pod wpływem alkoholu (którego poziom we krwi 

przekroczył dopuszczalny poziom określony przepisami polskimi dla kierowców pojazdów), narkotyków, substancji psycho-

aktywnych,  leku bądź leków, jeśli nie zostały one przepisane przez Lekarza lub jeśli leki przepisane przez Lekarza zażywane 

były niezgodnie z zaleceniami; 

6) choroba, z zastrzeżeniem, że jeśli zdarzenie powodujące szkodę było spowodowane występowaniem Choroby, 

ochronie podlegają jedynie obrażenia ciała bądź śmierć będąca bezpośrednim skutkiem tego zdarzenia; 

7) omdlenie, z zastrzeżeniem, że ochronie podlegają Uszkodzenia ciała będące bezpośrednim skutkiem omdlenia ro-

zumianego jako samoistnie ustępująca, krótkotrwała utrata przytomności i napięcia mięśniowego, która doprowadza 

do upadku i występuje na skutek niedotlenienia mózgu;  

8) zaburzenia i choroby psychiczne, nerwice, depresje, choroba alkoholowa lub choroby będące ich skutkiem, AIDS/HIV lub 

choroba przenoszona drogą płciową; 

9) wszelkie Uszkodzenia ciała bądź choroby istniejące przed Okresem ubezpieczenia; 

10) aktywne uczestnictwo w sportach ekstremalnych, czyli sportach uprawianych w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, za 

które uważa się sporty powietrzne, sporty walki (z wyjątkiem ich amatorskiego uprawiania), jazdę na nartach poza wyzna-

czonymi trasami, skoki na gumowej linie, heliskiing, heliboarding, wspinaczkę górską i skałkową, speleologię, rafting, sporty 

motorowe (z wyjątkiem amatorskiej jazdy na: quadach, skuterach), motorowodne (z wyjątkiem amatorskiej jazdy: skuterem 

wodnym, motorówką), a także uczestniczenie w wyprawach do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami kli-

matycznymi czy przyrodniczymi: pustynia, wysokie góry (powyżej 5500 m n.p.m.), busz, bieguny, dżungla i tereny lodowcowe 

lub śnieżne wymagające użycia sprzętu zabezpieczającego lub asekuracyjnego, oraz nurkowanie poniżej 18 metrów głębo-

kości. 

POSTANOWIENIA DODATKOWE 

1) W przypadku polisy grupowej zawartej przez placówkę oświatową istnieje możliwość zwolnienia opłaty składki do 10% dzieci 
będących w trudnej sytuacji finansowej.  

2) Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje skutków zdarzeń zaistniałych na terytorium Ukrainy określonym granicami z dnia 
31.12.2013 roku. 

WARUNKI UBEZPIECZENIA  

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dzieci, Młodzieży oraz Pracowników w Placówkach 

Oświatowych oraz odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, a także w związku z nauką lub odbywaniem praktyk uczniow-

skich (School Protect 2022/2023) zatwierdzone przez dyrektora Colonnade Insurance Société Anonyme Oddział w Polsce w dniu 

4 marca 2022 r., mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od 1 kwietnia 2022 r. 

 

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej 
 

UBEZPIECZAJĄCY: SZKOŁA 
UBEZPIECZENI: 
1) SZKOŁA 
2) W przypadku rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o klauzulę OC nauczyciela i pozostałych Pracowników szkoły: Nauczy-

ciele, wychowawcy i opiekunowie zatrudnieni przez Ubezpieczającego na podstawie umowy o pracę, umowę zlecenia, 
spółdzielczej umowy o pracę, wyboru lub mianowania.  

 
UBEZPIECZYCIEL: 

Colonnade Insurance Société Anonyme (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce 
 
Okres ubezpieczenia: 1 rok 
 
 
Zakres ubezpieczenia i limity odpowiedzialności w (PLN) 
 

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i posiada-
nia rzeczy (Dział II OWU) 

 
Ubezpieczona działalność: 
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Wykonywanie zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i pomocniczych związanych z procesem nauczania i 
wychowania oraz posiadanie przez Ubezpieczonego rzeczy związanych z wykonywaniem tych zadań. 

 
 

1) OC nauczyciela i pozostałych pracowników Placówki Oświatowej 
WARIANT I 

Limit odpowiedzialności Składka stała 

Opcja I 
100 000,00  na jedno zdarzenie i na wszystkie zdarzenia             

w okresie ubezpieczenia 
120,00 / szkoła 

Opcja II 
200.000,00  na jedno zdarzenie i na wszystkie zdarzenia            

w okresie ubezpieczenia 
200,00 / szkoła 

Opcja III 
1 000 000,00  na jedno zdarzenie i na wszystkie zdarzenia         

w okresie ubezpieczenia 
300,00  / szkoła 

 
Klauzule dodatkowe 

Klauzula spoza OWU Klauzula OC nauczyciela i pozostałych pracowników Placówki Oświatowej oraz dyrek-

tora, zastępcy dyrektora lub osoby pełniącej obowiązki dyrektora 

 

 
 

2) OC nauczyciela i pozostałych pracowników Placówki Oświatowej 
WARIANT II 

Limit odpowiedzialności Składka stała 

Opcja I 
50 000,00 na jedno zdarzenie i na wszystkie zdarzenia              

w okresie ubezpieczenia 
15,00 / osoba 

Opcja II 
100 000,00 na jedno zdarzenie i na wszystkie zdarzenia             

w okresie ubezpieczenia 
25,00 / osoba 

Opcja III 1 000 000,00 na jedno zdarzenie i na wszystkie zdarzenia w okresie ubez-
pieczenia  

50,00  / osoba 

 
Klauzule dodatkowe 

Klauzula spoza OWU Klauzula OC nauczyciela i pozostałych pracowników Placówki Oświatowej oraz dyrek-

tora, zastępcy dyrektora lub osoby pełniącej obowiązki dyrektora 

 

 
3) OC Placówki oświatowej 

Limit odpowiedzialności Składka stała 

Opcja I 
50 000,00  na jedno zdarzenie i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpie-

czenia  
100  / szkoła 

Opcja II 100 000,00  na jedno zdarzenie i na wszystkie zdarzenia w okresie ubez-
pieczenia  

150  / szkoła 

Opcja III 150 000,00  na jedno zdarzenie i na wszystkie zdarzenia w okresie ubez-
pieczenia  

200  / szkoła 

Opcja IV 1 000 000,00 na jedno zdarzenie i na wszystkie zdarzenia w okresie ubez-
pieczenia  

600  / szkoła 

 
Klauzule dodatkowe 

Klauzula spoza OWU Klauzula OC Placówki oświatowej 

 

4) OC dyrektora  

Limit odpowiedzialności Składka stała 

Opcja I 
100 000,00  na jedno zdarzenie i na wszystkie zdarzenia   

w okresie ubezpieczenia 
80,00 / osoba 

Opcja II 
200 000,00  na jedno zdarzenie i na wszystkie zdarzenia    

w okresie ubezpieczenia 
100,00 / osoba 

Opcja III 1 000 000,00 na jedno zdarzenie i na wszystkie zdarzenia    
w okresie ubezpieczenia 

300,00 / osoba 

 
Klauzule dodatkowe 
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Klauzula spoza OWU Klauzula OC nauczyciela i pozostałych pracowników Placówki Oświatowej oraz dyrek-

tora, zastępcy dyrektora lub osoby pełniącej obowiązki dyrektora 

 
 
Zakres terytorialny 

Polska (w tym dla podróży służbowych)  

Warunki umowy ubezpieczenia 

 
Umowa ubezpieczenia zostanie zawarta na podstawie Ogólnych warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
prowadzonej działalności gospodarczej oraz posiadania rzeczy zatwierdzonych przez dyrektora Colonnade Insurance Société 
Anonyme Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie w dniu 22 lutego 2021 r., wraz z załącznikiem nr 1 (Klauzula OC Placówki 
oświatowej oraz Klauzula OC nauczyciela i pozostałych pracowników Placówki Oświatowej oraz dyrektora, zastępcy dyrektora 
lub osoby pełniącej obowiązki dyrektora). 
 

POSTANOWIENIA DODATKOWE 

1) Ubezpieczający zobowiązany jest doręczyć Ubezpieczonemu przed jego przystąpieniem do umowy ubezpieczenia 

ogólne warunki ubezpieczenia oraz odebrać od Ubezpieczonego pisemne oświadczenie o otrzymaniu ogólnych 

warunków ubezpieczenia. 

2) W przypadku, gdy Ubezpieczony finansuje koszt składki ubezpieczeniowej, Ubezpieczający zobowiązany jest ponadto 

odebrać od Ubezpieczonego pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na finansowanie kosztu tej składki i przekazać 

to oświadczenie na żądanie Colonnade Insurance S.A. Oddział w Polsce. 

3) Powództwo o roszczenia wynikające z Umowy Ubezpieczenia może zostać wytoczone według przepisów 

o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, 

Ubezpieczonego lub uprawnionego z Umowy Ubezpieczenia, jak również przed sąd spadkobierców Ubezpieczonego 

lub uprawnionego z Umowy Ubezpieczenia. 

 

 

 

 

ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE, ZGŁASZANIE OSÓB DO UBEZPIECZENIA, PŁATNOŚCI  
1. Grupa zamknięta (okres ubezpieczenia – 12 miesięczny. Początek okresu ochrony jest taki sam dla wszystkich Klien-

tów).  

 
Pośrednik: 
a) Możliwość stworzenia dedykowanego programu dla pośrednika obejmującego nawet do  

6 zindywidualizowanych wariantów. 

b) W pełni zautomatyzowany proces akceptacji oferty – akceptacja oferty przez Ubezpieczającego odbywa się 

przez linki akceptacyjne.  

c) Zautomatyzowany proces wystawienia polis – po akceptacji oferty, system automatycznie (bez udziału pośred-

nika) generuje polisy (tyle polis ile wariantów obejmowała oferta) oraz wysyła mail potwierdzający zawarcie umowy 

ubezpieczenia. Mail zawiera następujące załączniki: oferta, polisy, OWU, kartę produktu. 

Klient: 
d) Przystąpienie/zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia odbywa się on-line i ogranicza się do następujących 

czynności: 

• Po otrzymaniu linku do przystąpień, kodu QR (i zeskanowaniu kodu telefonem komórkowym) lub kodu do-

stępowego Klient wchodzi na stronę https://market.colonnade.pl w celu przystąpienia do ubezpieczenia, 

• Klient wybiera wariant ubezpieczenia, wprowadza dane osobowe oraz zapoznaje się i akceptuje treść wy-

maganych dokumentów w tym Regulaminu świadczeń drogą elektroniczną, 

• Akceptuje oświadczenia, 

• Opłaca składkę przez bramkę płatniczą, 

• Na wskazany mail otrzymuje zahasłowane (datą urodzenia osoby ubezpieczonej) dokumenty w tym: Certyfi-

kat, OWU, kartę produktu. 

https://market.colonnade.pl/
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2. Grupa otwarta (okres ubezpieczenia – 12 miesięczny. Początek okresu ochrony może być różny - Klienci mogą przy-

stępować do ubezpieczenia w różnym czasie).  

Pośrednik: 
a) Możliwość stworzenia dedykowanego programu dla partnera obejmującego nawet do  

6 zindywidualizowanych wariantów. 

b) W pełni zautomatyzowany proces akceptacji oferty – akceptacja oferty przez Ubezpieczającego odbywa się 

przez linki akceptacyjne.  

c) Zautomatyzowany proces wystawienia polis – po akceptacji oferty, system automatycznie (bez udziału pośred-

nika) generuje polisy (tyle polis ile wariantów obejmowała oferta) oraz wysyła mail potwierdzający zawarcie umowy 

ubezpieczenia. Mail  zawiera następujące załączniki: oferta, polisy, OWU, kartę produktu. 

Klient: 
d) Przystąpienie/zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia odbywa się on-line i ogranicza się do następujących 

czynności: 

• Po otrzymaniu linku do przystąpień, kodu QR (i zeskanowaniu kodu telefonem komórkowym) lub kodu do-

stępowego Klient na stronę https://market.colonnade.pl w celu przystąpienia do ubezpieczenia, 

• Klient wskazuje początek okresu ochrony ubezpieczeniowej, 

• Klient wybiera wariant ubezpieczenia, wprowadza dane osobowe oraz zapoznaje się i akceptuje treść wy-

maganych dokumentów w tym Regulaminu świadczeń drogą elektroniczną, 

• Akceptuje oświadczenia, 

• Opłaca składkę przez bramkę płatniczą, 

• Na wskazany mail otrzymuje zahasłowane (datą urodzenia osoby ubezpieczonej) dokumenty w tym: Certyfi-

kat, OWU, kartę produktu. 

3. Proces tradycyjny (okres ubezpieczenia – 12 miesięczny. Osoby ubezpieczone mają taki sam okres ochrony).  

Zawarcie umowy w tradycyjny sposób obejmuje ubezpieczenie OC dyrektora, nauczyciela lub placówki oświatowej, ale 
także NNW. 
a) W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Pośrednik otrzyma od Colonnade: 

• ofertę programową ubezpieczenia NNW albo NNW i OC (w pliku .pdf, wraz z zakresem  

i cenami), 

• wniosek do zawarcia umowy ubezpieczenia plik .xlsx. (zgodny z przygotowaną ofertą).  

b) Wystawienie polisy nastąpi po spełnieniu następujących warunków: 

• wypełnieniu wniosku, 

• odesłaniu wniosku do Colonnade.  
a) Po otrzymaniu wniosku Colonnade wystawi i prześlę do Pośrednika polisę. 
b) Zebranie składek za ubezpieczenie przeprowadzane jest przez pośrednika 

 
 
 
OFERTĘ PRZYGOTOWAŁA: 
Ewelina Kołodziejek 
 
Administratorem danych osobowych jest Colonnade Insurance S.A. działająca w Polsce przez oddział (dalej: Colonnade lub Administrator). 
Podstawą prawną i celem przetwarzania danych osobowych jest podjęcie działań przed zawarciem umowy oraz zawarcie i wykonanie umowy 
ubezpieczenia, w tym wypełnienie obowiązku prawnego Colonnade w postaci dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego a także ocena po-
trzeb (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. Bez podania 
tych nie jest możliwe zawarcie i wykonanie umowy ubezpieczenia. Podanie numeru telefonu jest dobrowolne tak samo jak adresu e-mail, chyba 
że jest on konieczny do dostarczenia dokumentacji ubezpieczeniowej.   
W ogólnych warunkach ubezpieczenia znajdują się pełne informacje dotyczące: inspektora danych osobowych, celów przetwarzania danych 
osobowych, prawnie uzasadnionych celów przetwarzania danych osobowych, kategorii odbiorców danych osobowych, przekazywania danych 
poza Europejski Obszar Gospodarczy, okresu przetwarzania danych osobowych, prawa wniesienia skargi do organu nadzorczego, konieczności 
podania danych osobowych, prawa do dostępu do danych osobowych, możliwości ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 
lub prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawa do przenoszenia danych oraz cofnięcia wyrażonych zgód. 
Każda ze stron zawierając umowę ubezpieczenia potwierdza, iż jest niezależnym administratorem danych osobowych. Ubezpieczający jest ad-
ministratorem danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, w szczególności do jej administrowania i rozliczenia. Colon-
nade jest administratorem od momentu uzyskania danych osobowych ubezpieczonych i przetwarza je na zasadach określonych w Ogólnych 
Warunkach Ubezpieczenia. Ponadto w celu zachowania transparentności przewarzania danych osobowych Strony potwierdzają, że: 1) wymiana 
danych osobowych będzie odbywać się na zasadzie udostępnienia; 2) dokumenty przystąpienia do ubezpieczenia stanowią własność Ubezpie-
czającego; 3) Ubezpieczający zobowiązany jest do przetwarzania danych osobowych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, 

https://market.colonnade.pl/
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w tym do zawierania umów powierzenia. W związku z powyższym nie mają zastosowania przepisy dot. ochrony danych osobowych z postano-
wień ogólnych OWU. 
Wszelkie informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się na stronie https://colonnade.pl/polityka-prywatnosci 

https://colonnade.pl/polityka-prywatnosci

