
Oferta UNIQA NNW dzieci 

DLA KLIENTÓW MAXIMUS BROKER SP. Z O.O.

INTERNETOWO
przez formularz na stronie: 

TELEFONICZNIE
pod numerem telefonu korespondencyjnie na adres: 

 
+48 42 66 66 500  

OFERTA UBEZPIECZENIA 

 

Możliwość ubezpieczenia się na wysokie sumy ubezpieczenia
Konkurencyjne składki od osoby przy szerokim zakresie ubezpieczenia
Ochronę 24 h/dobę na terenie całego świata w szkole i poza szkołą
Korzystne i rozbudowane tabele świadczeń za uszczerbek na zdrowiu 
Możliwość wybrania wariantu ubezpieczenia dostosowanego do oczekiwań rodziców 
Najlepszą cenowo ofertę dla osób, którym zależy na wysokich świadczeniach za NNW, czyli w wariantach 
w wysokimi sumami ubezpieczenia
Możliwość zawarcia polisy grupowej przez:
- placówkę oświatową na rzecz dzieci (uczniów) i pracowników tej placówki
- pracodawcę na rzecz dzieci pracowników
Wysokie świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa, kleszcza lub inne zwierzę
Wyczynowe uprawianie sportu w zakresie bez dodatkowej składki
Świadczenie za pobyt w szpitalu w wyniku NW w zakresie w kwocie do 100 zł za dzień pobytu
Świadczenie za pobyt w szpitalu w wyniku choroby (w tym COVID-19) w zakresie w kwocie do 100 zł 
za dzień pobytu
Wysokie świadczenia za poważne zachorowanie dziecka (szeroki katalog chorób, w tym covid-19) 
– nawet 3 500 zł
Wysokie świadczenie za oparzenia i odmrożenia w zakresie
Ochrona za wypadki podczas bójek, jeżeli było to w obronie koniecznej
Możliwość zwolnienia z opłaty składki do 10% uczniów w trudnej sytuacji materialnej 
(dla polis zawieranych przez placówkę oświatową)
Atrakcyjne warunki ubezpieczenia OC nauczycieli i OC dyrektora placówki oświatowej
Szybką i uproszczoną ścieżkę likwidacji szkody bez powoływania komisji lekarskiej

https://www.uniqua.pl/pomoc-i-obsluga/
zgloszenie-zdarzenia/

ubezpieczenie-szkolne-nnw-grupowe/



od 500 zł do 5 000 zł

 WARIANT I WARIANT II WARIANT III WARIANT IV WARIANT V 

 

 

  

    

   

lekarza

 

35 zł

43 zł

30 000 zł 40 000 zł 60 000 zł 80 000 zł 100 000 zł

30 000 zł 40 000 zł 60 000 zł 80 000 zł 100 000 zł

15 000 zł 20 000 zł 30 000 zł 40 000 zł 50 000 zł

15 000 zł 20 000 zł 30 000 zł 40 000 zł 50 000 zł

15 000 zł

1% SU=
150 zł

1% SU=
200 zł

1% SU=
300 zł

1% SU=
400 zł

1% SU=
500 zł

20 000 zł 30 000 zł 40 000 zł 50 000 zł

41 zł

51 zł

55 zł

68 zł

67 zł

83 zł

82 zł

102 zł

jednorazowo
1 500 zł

jednorazowo
2 000 zł

jednorazowo
3 000 zł

jednorazowo
5 000 zł

jednorazowo
10 000 zł

jednorazowo
1 500 zł

do 2 250 zł do 3 000 zł do 4 500 zł do 6 000 zł do 7 500zł

do 2 250 zł do 3 000 zł do 4 500 zł do 6 000 zł do 7 500zł

do 225 zł

50 zł za dzień
pobytu

75 zł za dzień
pobytu

75 zł za dzień
pobytu

100 zł za dzień
pobytu

100 zł za dzień
pobytu

50 zł za dzień
pobytu

75 zł za dzień
pobytu

75 zł za dzień
pobytu

100 zł za dzień
pobytu

100 zł za dzień
pobytu

do 300 zł do 450 zł do 600 zł do 500zł

jednorazowo
2 000 zł

jednorazowo
3 000 zł

jednorazowo
4 000 zł

jednorazowo
5 000 zł

1 500 zł 2 000 zł 3 000 zł 4 000 zł 5 000 zł

2 000 zł 2 500 zł 3 000 zł 3 500 zł 3 500 zł
POWAŻNE ZACHOROWANIE UBEZPIECZONEGO  (katalog chorób zgodnie 
z załącznikiem nr 1 do OWU) 

Ubezpieczenie zawarte jest na podstawie oferty UNIQA TU S.A. i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych 
zatwierdzone uchwałą zarządu z dnia 15 grudnia 2020 r. wraz z wykazem warunków odmiennych, stanowiące Załącznik nr 1 - Tabela poważnych zachorowań ubezpieczonego, które są dostępne na stronie: 
https://www.uniqa.pl/�rmy-i-pracownicy/ubezpieczenie-nnw-dla-dzieci-i-pracownikow-oswiaty 
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 k.c. Zadaniem tego materiału jest przedstawienie warunków ubezpieczenia w przystępny i skrótowy 
sposób w związku z czym niezbędne jest stosowanie uogólnień i podawanie tylko najbardziej istotnych informacji. Warunki ubezpieczenia, jak również informacje na temat ograniczenia odpowiedzialności 
Ubezpieczyciela określone są ww. OWU.          
Wersja 1b/2022 z dn. 25.05.2022 r.


	Imię i nazwisko: 
	Adres e-mail: 
	Telefon: 


