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OVB  Allfinanz 
Jesteśmy firmą świadczącą usługi obiektywnego doradztwa 

finansowego od 48 lat.  Śledzimy poczynania firm działających w 

sektorze finansowym i spośród ich rozwiązań wybieram te które są 

najlepsze dla naszych klientów. 

W tym roku naszą uwagę przykóła firma Gothaer. Rozwiązanie od 

naszego partnera wyróżania się z pośród innych następującymi 

punktami : 

- Pomimo ,że to polisa NNW w jej zakresie znajdują się klauzule nie 

związane z nieszczęsliwym wypadkiem takie jak : poważne 

zachorowanie czy POBYT W SZPITALU W WYNIKU CHOROBY !!! 

-Świadczenie za pobyt w szpitalu jest wypłacane od 1 dnia w NNW i od 

2 dnia W WYNIKU CHOROBY !!!           ( standart  rynkowy przy pobycie 

w szpitalu w NNW to 3 lub 5 dni w zależności od firmy  ) 

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z OFERTĄ 

W razie pytań kontakt telefoniczny : 

- Bąk Bartłomiej 739 095 011 

- Grad Łukasz 793 989 812 
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OFERTA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NNW DZIECI I MŁODZIEŻYORAZ 

PERSONELUPLACÓWKI OŚWIATOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 
 

 

OFERTA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, ŚREDNICH  

 

 
Ubezpieczenie zawierane jest na podstawie obowiązujących Ogólnych Warunków Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży oraz 

personelu w placówkach oświatowo-wychowawczych zatwierdzonych uchwałą Zarządu Gothaer TU S.A nr 24/18 z dnia 10 kwietnia 2018 r. 
(Ogólne Warunki Ubezpieczenia dostępne na stronie www.gothaer.pl w kategorii Ubezpieczenia osobowe)  

 

Składka roczna  
40,00 zł  46,00 zł  53,00 zł  

Suma ubezpieczenia  

 
       20 000,00 zł  

 
24 000,00 zł  

 
28 000,00 zł  

 
Świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego zaistniałej w wyniku NW  

w tym zawał serca i udar mózgu 

 

 

20000 zł  

 

24000 zł  

 

28000 zł  

 
Świadczenie z tytułu śmierci w wyniku aktu terroru 
 

 
   10 000 zł 

 
   12.000 zł 

 
   14.000 zł 

 
Świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego zaistniałej wskutek 

NNW na terenie placówki oświatowej  w wysokości 200 %   

 

 
40 0000 zł 

 
48000 zł  

 
56000 zł  

 
1% sumy ubezpieczenia za 1% uszczerbku, 
(nie więcej niż 100% sumy ubezpieczenia) 200zł/ 1% 

uszczerbku 
240 zł/1% 

uszczerbku 
280 zł/1% 

uszczerbku 

 
Zwrot udokumentowanych kosztów nabycia środków pomocniczych 
(wszelkie środki niezbędne dla wspomagania procesu leczniczego 
prowadzonego w związku z nieszczęśliwym wypadkiem, zalecone 
przez lekarza, takie jak gorsety, protezy, ortezy, kule, stabilizatory, 
aparaty ortopedyczne, okulary i aparaty słuchowe)  

4 000 zł  4800 zł  5600 zł  

 
Zasiłek z tytułu niezdolności do nauki lub pracy spowodowanej NW 
(okres niezdolności do nauki lub pracy przekroczył 31 dni) 

 
400 zł 

 
480 zł 

 
560 zł 

 
Jednorazowe świadczenie ryczałtowe z tytułu pogryzienia przez 
zwierzęta lub ukąszenia przez owady  
(jeżeli ubezpieczony przebywał w związku z tym zdarzeniem co 
najmniej 48 godzin w szpitalu) 

200 zł 200 zł 200 zł 

Koszty leczenia NNW-wariant standardowy 
(do wysokości 10 % sumy ubezpieczenia: koszty wizyt lekarskich, 
zabiegów ambulatoryjnych i operacji, koszty zakupu lekarstw i środków 
opatrunkowych, transportu z miejsca wypadku do szpitala lub 
ambulatorium, koszty badań diagnostycznych; koszty operacji 
plastycznych) 

2 000 zł 2 400 zł 2 800 zł 

 
Koszty odbudowy stomatologicznej zębów  

 
300 zł za 1 ząb 

 
300 zł za 1 ząb 

 
300 zł za 1 ząb 

http://www.gothaer.pl/
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Świadczenie szpitalne wypłacane za pobyt w szpitalu w wyniku NNW 
lub choroby: Świadczenie jest wypłacane: 

od 3. dnia pobytu w szpitalu (NW) 
od 5. dnia pobytu w szpitalu (choroba) 
(Łącznie nie więcej niż 90 dni, (limit 3600 zł) 

 

40 zł/ dzień 

 

 

40 zł/ dzień 

 

 

40 zł/ dzień 

 

Świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego wskutek wypadku 
komunikacyjnego  
 

30 000 zł 36 000 zł 42 000 zł 

 

Świadczenie z tytułu śmierci jednego lub obojga rodziców lub 

opiekunów prawnych Ubezpieczonego wskutek NW  

 

3 000 zł 3 000 zł 3 000 zł 

 
Świadczenie z tytułu poważnego zachorowania lub operacji 
chirurgicznej Ubezpieczonego; 
poważne zachorowanie –choroba nowotworowa 
złośliwa,niewydolność nerek,porażenie kończyn,przeszczep organu, 
utrata wzroku,utrata słuchu, cukrzyca typu 1, przewlekłe wirusowe 
zapalenie wątroby typu B lub C, borelioza lub odkleszczowe zapalenie 
opon mózgowych 
operacja chirurgiczna-zabieg związany z co najmniej dwudniowym 
pobytem w szpitalu 
 

 
 
 

500 zł 

 
 
 

500 zł 

 
 
 

500 zł 

 
Świadczenie z tytułu śmierci w wyniku nowotworu złośliwego  
 

 
   10 000 zł 

 
   12.000 zł 

 
   14.000 zł 

 
Świadczenie z tytułu śmierci w wyniku aktu terroru 
 

 
   10 000 zł 

 
   12.000 zł 

 
   14.000 zł 

 
Zadośćuczynienie za ból doznany wskutek NW (wymagany pobyt w 
szpitalu 24h) 
 

 
100 zł 

 
100 zł 

 
100 zł 

 

Gothaer TU S.A. gwarantuje: 

1) Możliwośćzwolnienia z opłaty składkiuczniów będących w trudnej sytuacji rodzinnej-do 12 % ogólnejliczby 

uczniów. 

2) W przypadku rodzin wielodzietnych możliwość opłaty 50% składki za ubezpieczenie drugiego i kolejnego 
dziecka. 

Oferta obejmuje: 

➢ uprawianie sportu podczas zajęć wychowania fizycznego odbywających się w ramach obowiązującego planu 
lekcji, także w klasach lub szkołach sportowych oraz w ramach szkolnych klubów sportowych (SKS), 
uczniowskichklubów sportowych (UKS) organizowanych przez daną placówkę oświatową, 
 

➢ udział Ubezpieczonego w zawodach wewnątrzszkolnych lub międzyszkolnych, 
 

➢ rekreacyjne uprawianie sportu przez Ubezpieczonego. 
 

➢ Zakres terytorialny: 

✓ NNW- cały świat (24h/7dni) 
✓ Akty terroru na terenie Unii Europejskiej 
✓ Koszty leczenia NNW, OC Dyrektora, OC placówki –na terenie RP 
✓ OC nauczyciela –na terenie Europy 
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UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PLACÓWKI OŚWIATOWEJ 

 

OC PLACÓWKI OŚWIATOWEJ 

suma gwarancyjna 10.000 zł składka 1 zł 

suma gwarancyjna 50.000 zł składka  10 zł 

suma gwarancyjna 100.000 zł składka  20 zł 

 

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NAUCZYCIELI 
 

OC NAUCZYCIELA 

suma gwarancyjna 50.000 zł składka   1 zł/ 1 osoba 

suma gwarancyjna 100.000 zł składka             2 zł/1 osoba 

suma gwarancyjna 200.000 zł składka  15 zł/1 osoba 

 

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DYREKTORA 
 

OC DYREKTORA PLACÓWKI OŚWIATOWEJ 

suma gwarancyjna 50.000 zł składka 10 zł 

suma gwarancyjna 100.000 zł składka  20 zł 

 

 
 
 

 


