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OFERTY NA UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI I 

MŁODZIEŻY DLA KLIENTÓW MAXIMUS BROKER SP. Z O.O. NA ROK 2022 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

RAPORT Z PORÓWNANIA OFERT WRAZ Z REKOMENDACJĄ 

 

Firma Maximus Broker Sp. z o.o., będąca największym brokerem w Polsce specjalizującym się  

w obsłudze jednostek samorządu terytorialnego (obsługujemy ponad 600 jednostek samorządowych w Polsce, 

w tym ponad 3.500 placówek oświatowych w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności), już od 

kilkunastu lat zajmuje się negocjowaniem dla Klientów ofert w zakresie ubezpieczenia grupowego dzieci  

i młodzieży. W roku 2022 po raz kolejny wynegocjowaliśmy specjalnie dla Państwa bardzo korzystne oferty 

ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży oraz OC nauczycieli i OC dyrektora 

placówki oświatowej.  

Szczególną uwagę chcielibyśmy zwrócić Państwu w tym roku na program ubezpieczenia 

NNW dzieci i młodzieży dla grup otwartych w Colonnade Insurance S.A. oraz w InterRisk TU S.A. 

VIG, gdzie każdy rodzic/opiekun prawny może w kilka minut ubezpieczyć swoje 

dziecko/podopiecznego na bardzo korzystnych ponadprzeciętnych warunkach ubezpieczenia, 

które są znacznie korzystniejsze zarówno pod względem wysokości składki jak i zakresu 

ubezpieczenia od ubezpieczeń, który każdy z nas może zawrzeć indywidualnie. Proszę szczegółowo 

zapoznać się z ulotkami informacyjnymi dotyczącymi tych programów ubezpieczenia, ponieważ zostały one 

specjalnie stworzone dla Państwa pracowników i ich rodzin, aby każdy mógł jak najlepiej zabezpieczyć siebie 

i swoje dziecko/wnuka przed negatywnymi skutkami nieszczęśliwych wypadków i chorób oraz uzyskać zwrot 

zwiększonych wydatków na leczenie, rehabilitacje oraz sprzęt medyczny. Szczegóły dotyczące tych programów 

znajdują się w dalszej części niniejszego opracowania oraz dodatkowych ulotkach informacyjnych. 

 

Głównym celem, jaki sobie postawiliśmy przy przygotowywaniu tegorocznych ofert w zakresie 

grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży jest przedstawienie 

Państwu oferty, która będzie jak najlepiej dostosowana do Państwa potrzeb i oczekiwań oraz potrzeb 

zmieniającego się otoczenia. Dlatego też w lutym br. wysłaliśmy do naszych Klientów (placówek oświatowych, 

urzędów, podmiotów gospodarczych, innych jednostek samorządowych niż szkoły i przedszkola) ankiety online 

dotyczące analizy potrzeb i oczekiwań naszych Klientów w zakresie ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży. 

Ankietę tę wypełniło ponad 400 naszych Klientów, dzięki czemu mogliśmy opracować program 

ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży możliwie jak najlepiej 

dostosowany do Państwa oczekiwań, z wariantami sum ubezpieczenia i zakresem ubezpieczenia, który 

preferują nasi Klienci. Z programem tym wystąpiliśmy do kilku Ubezpieczycieli, którzy od wielu lat specjalizują 

się w tego rodzaju programach ubezpieczenia NNW i mają w naszej ocenie najlepszą na rynku ofertę w tym 
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zakresie. Efektem prowadzonych rozmów i negocjacji z tymi Ubezpieczycielami jest opracowanie przez  

3 Ubezpieczycieli ofert specjalnych w zakresie grupowego ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży, które  

w naszej ocenie najlepiej odpowiadają na potrzeby rodziców i Państwa, jako naszych Klientów. Podjęliśmy 

decyzję, że zaprezentujemy oferty wszystkich 3 Ubezpieczycieli, ponieważ każdy z nich przedstawił ofertę 

dopasowaną do większości Państwa oczekiwań określonych w naszym programie ubezpieczenia. Oferty 

poszczególnych Ubezpieczycieli różnią się nie tylko wysokością składki, ale również szczegółowym zakresem 

ubezpieczenia, na co zwracamy uwagę w załączonym do tego opracowania szczegółowym porównaniu ofert 

poszczególnych ZU. Chcemy dać Państwu możliwość zapoznania się z każdą z tych ofert, ponieważ wszystkie 

są bardzo dobre i każda z nich jest odpowiedzią na większość oczekiwań określonych przez naszych Klientów 

w ankiecie analizy potrzeb. 

Oferty wynegocjowane przez Maximus Broker Sp. z o.o. charakteryzują się bardzo szerokim zakresem 

ubezpieczenia i wysokimi wypłatami poszczególnych świadczeń w stosunku do wysokości składki za 

ubezpieczoną osobę oraz stosowane są w nich rozbudowane tabele uszczerbków na zdrowiu. Zakres 

ubezpieczenia w programach NNW poszczególnych ZU różni się co prawda miedzy sobą, ale w każdym 

programie jest to zakres bardzo szeroki i ponadstandardowy, ponieważ zależy nam na jak najlepszej ochronie 

dla Państwa pracowników i ich rodzin. 

 

Zachęcamy do zapoznania się z niniejszym opracowaniem, a szczególnie z treścią ulotek 

informacyjnych o poszczególnych ofertach, które stanowią załącznik do naszego raportu. 

 

 

INFORMACJE OGÓLNE 

 

 Zapytanie ofertowe wraz programem ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków 

dzieci i młodzieży oraz OC nauczycieli i OC dyrektora placówek oświatowych wysłaliśmy do 

następujących Ubezpieczycieli: 

1. InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group 

2. Colonnade Insurance S.A. Oddział w Polsce 

3. UNIQA TU S.A. 

4. Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group 

5. SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. 

6. TU Europa S.A. 

 

Oferty ubezpieczenia dla naszych Klientów otrzymaliśmy od InterRisk TU S.A. VIG, Colonnade Insurance S.A. 

oraz UNIQA TU S.A.  

 

W dalszej części niniejszego opracowania przedstawimy raport dotyczący ofert 

przedstawionych przez 3 Ubezpieczycieli, którzy w naszej ocenie zaproponowali oferty zbieżne  

z oczekiwaniami określonymi przez Klientów w ankiecie analizy potrzeb, tj: 

 

 

  

 

 

 

Oferty tych Zakładów Ubezpieczeń zawierają bardzo szeroki zakres ubezpieczenia przy bardzo 

atrakcyjnych składkach od osoby. Zawierają one także wiele ciekawych rozwiązań jeżeli chodzi o formę 
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zawarcia polisy ubezpieczenia grupowego dzieci i młodzieży oraz sposób przystępowania przez rodziców 

(opiekunów prawnych) do tego ubezpieczenia w celu ubezpieczenia swoich dzieci (podopiecznych), o co 

wnioskowaliśmy w naszym programie ubezpieczenia na ten rok. Ubezpieczenie na podstawie tych ofert można 

zawrzeć w sposób tradycyjny przez placówkę oświatową lub pracodawcę (w przypadku ubezpieczania dzieci 

pracowników), ale też można ją zawrzeć w formie dostępnej na platformie sprzedażowej Ubezpieczyciela (dot. 

to zarówno polisy zawartej przez szkołę jak i pracodawcę), gdzie każdy rodzic będzie mógł sam ubezpieczyć 

swoje dziecko i opłacić składkę po otrzymaniu od szkoły czy pracodawcy ulotki informacyjnej na ten temat.  

Na podstawie tegorocznych ofert ubezpieczycieli stworzyliśmy wspólnie z InterRisk TU S.A. oraz 

Colonnade Isurance S.A. dwa programy ubezpieczenia dla grup otwartych, gdzie placówka oświatowa lub 

pracodawca nie musi zawierać umowy ubezpieczenia, a rodzice będą mogli ubezpieczyć swoje dzieci 

przystępując do jednego w kilku gotowych i bardzo szerokich zakresowo wariantów ubezpieczenia. 

Oferty ww. Ubezpieczycieli zawierają także bardzo ciekawą ofertę w zakresie ubezpieczenia OC 

nauczycieli i pracowników placówek oświatowych oraz OC dyrektora placówki oświatowej, jednakże warunkiem 

wystawienia polisy OC nauczycieli i OC dyrektora jest zawarcie polisy grupowej NNW dzieci i młodzieży na 

rzecz uczniów (podopiecznych) danej placówki. Oznacza to, że oferta dodatkowa OC nauczycieli i OC dyrektora 

jest dedykowana tym placówkom oświatowych, które wybiorą naszą ofertę ubezpieczenia grupowego NNW 

dzieci i młodzieży u danego Ubezpieczyciela. 

 

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków wynegocjowane przez Maximus Broker Sp. z o.o. 

zapewnia ochronę ubezpieczeniową dzieciom i młodzieży: 

❖ 24 godziny na dobę na terytorium całego świata przez cały rok (okres ubezpieczenia)  

❖ w szkole i poza szkołą, np. podczas lekcji wychowania fizycznego, zawodów szkolnych, wycieczek, 

praktyk zawodowych, wakacji. 

❖ w związku z wyczynowym uprawianiem sportu (nie dotyczy uprawiania sportów ekstremalnych, 

które są wyłączone z ochrony) 

 

W tym miejscu podkreślamy, że ubezpieczenie NNW dzieci i młodzieży jest ubezpieczeniem dobrowolnym, 

ale zawarcie tego ubezpieczenia w formie polisy grupowej, umożliwia uzyskanie lepszych warunków cenowych  

i szerszego zakresu ubezpieczenia niż w polisie indywidualnej. Dodatkowo przypominamy iż szkoły, które 

wysyłają uczniów na praktyki zawodowe muszą zapewnić tym uczniom ubezpieczenie od 

następstw nieszczęśliwych wypadków. Wynika to z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

28 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu – § 8 ust. 1 pkt. 3 (Szkoła kierująca uczniów na 

praktyczną naukę zawodu zapewnia ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków). Polisa 

ubezpieczenia grupowego NNW zapewnia uczniom na praktykach właściwą ochronę ubezpieczeniową. 

 

 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O OFERTACH I ICH PORÓWNANIE 

 

We wszystkich ofertach, które Państwu przedstawiamy w niniejszym raporcie mają 

Państwo zagwarantowany bardzo szeroki zakres świadczeń dodatkowych (bez dopłaty składki 

dodatkowej), które bardzo często na rynku są sprzedawane w tzw. pakietach dodatkowych (np. świadczenie 

z tytułu kosztów leczenia, świadczenie za oparzenia, wysokie świadczenie za pobyt w szpitalu w wyniku NW 

oraz za pobyt w szpitalu w wyniku choroby). Ponadto w poszczególnych świadczeniach wynegocjowaliśmy dla 

Państwa bardzo wysokie limity odpowiedzialności, np. do 30% sumy ubezpieczenia dla kosztów zakupu sprzętu 

medycznego i do 20% sumy ubezpieczenia dla kosztów leczenia. W naszych ofertach macie Państwo do 

wyboru aż 5 wariantów sumy ubezpieczenia (w przypadku oferty Colonnade aż 6 wariantów) od 15 000 zł do 

80 000 zł.  
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Szczegółowe porównanie ofert poszczególnych Ubezpieczycieli przedstawiamy Państwu  

w RAPORCIE Z PORÓWNANIA OFERT NNW DZIECI I MŁODZIEŻY I OC NAUCZYCIELI, OC 

DYREKTORA 2022, na który składa się: 

1. Tabela nr 1: Porównanie składek w ubezpieczeniu NNW dzieci i młodzieży na rok 2021 

2. Tabela nr 2a, 2b:  Porównanie zakresu ubezpieczenia i wysokości świadczeń  

w poszczególnych wariantach oferty NNW dzieci i młodzieży 

3. Tabela nr 3: Porównanie ubezpieczenia OC Nauczycieli i OC Dyrektora placówki 

oświatowej 

 

Raport ten jest dosyć rozbudowany, abyście Państwo mogli świadomie podjąć decyzję dotyczącą wyboru 

najlepszego ubezpieczenia dla dzieci pracowników lub uczniów/podopiecznych w Państwa placówce 

oświatowej, w zależności od tego jakie elementy oferty ubezpieczenia są dla Państwa najważniejsze. 

Zachęcamy również do zapoznania się z treścią ulotek informacyjnych dotyczących ofert ubezpieczenia NNW 

dzieci i młodzieży poszczególnych Ubezpieczycieli, ponieważ pokazują one w przystępny sposób, jaki zakres 

ubezpieczenia oraz dodatkowe korzyści zawiera każda oferta. 

 

Warto podkreślić, że w przypadku oferty InterRisk jak i Colonnade jest możliwe przystępowanie 

przez rodziców (opiekunów prawnych) do umowy ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży ONLINE 

za pomocą specjalnej aplikacji (platformy), jeżeli wybierzecie Państwo taką formę polisy 

ubezpieczenia. Dzięki takiemu rozwiązaniu czynności związane z obsługą takiego ubezpieczenia przez 

pracodawcę czy też przez placówkę oświatową zostaną ograniczone do minimum i będą się sprowadzały do 

wskazania oferty Ubezpieczyciela, którą należy wdrożyć oraz przekazania (udostępnienia) rodzicom ulotek 

informacyjnych (broszur) o ubezpieczeniu NNW dzieci i młodzieży i zasadach przystępowania do tego 

ubezpieczenia. Materiały i ulotki informacyjne dla rodziców przygotujemy dla Państwa - w zależności od tego, 

jaką ofertę Państwo wybierzecie do wdrożenia i przekazania rodzicom. 

 

Jednocześnie forma ONLINE będzie dostępna dla każdego z Państwa pracowników „od razu” 

dzięki programowi ubezpieczenia dla grup otwartych, gdzie każdy z nich będzie miał do wyboru 

każdy wariant ubezpieczenia NNW, który prezentujemy w tym porównaniu ofert.  

 

Warte podkreślenia jest to, że tegoroczna oferta Programu ubezpieczenia w Colonnade 

Insurance S.A. dla Grup Otwartych umożliwia zawarcie ubezpieczenia przez każdego rodzica na 

wybrany przez siebie okres ubezpieczenia, na 12 miesięcy począwszy od dnia 01.06.2022 r. (daty 

rozpoczęcia obowiązywania tego programu). Jest to rozwiązanie bardzo korzystne i pozwalające 

ubezpieczyć dziecko już teraz lub w końcem okresu ubezpieczenia dotychczasowego 

ubezpieczenia NNW, jeżeli dziecko takie posiada. 

 

Dzięki możliwości przystępowania do programu ubezpieczenia NNW dzieci ONLINE każdy z rodziców 

(opiekunów prawnych) samodzielnie będzie wybierał wariant ubezpieczenia, w którym chce ubezpieczyć swoje 

dziecko, będzie zgłaszał swoje dziecko do ubezpieczenia i płacił za niego składkę online, a na maila otrzyma 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia oraz potwierdzenie ochrony dziecka (certyfikat ubezpieczeniowy). Jest to 

bardzo dobre rozwiązanie odciążające Państwa (placówkę oświatową, pracodawcę) od czynności związanych 

z obsługą tego rodzaju ubezpieczeń. Jest ono odpowiedzią na dzisiejsze zmiany w świecie, gdzie coraz więcej 

spraw załatwiamy zdalnie z domu lub przy pomocy smartfona. 

 

Zdajemy sobie sprawę, że wielu rodziców może mieć jeszcze problem z ubezpieczeniem swoich dzieci 

online, a Państwu może zależeć, aby jak najwięcej uczniów było ubezpieczonych w zakresie NNW, 
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szczególnie w szkołach średnich i zawodowych, gdzie odbywa się praktyczna nauka zawodu. Dlatego 

też we wszystkich ofertach jest również możliwość zawarcia ubezpieczenia w sposób tradycyjny, tak 

jak to było dotychczas, tj. zawarcia polisy grupowej, do której rodzice będą przystępować poprzez 

zgłoszenie swojego dziecka na liście w szkole i przekazanie składki ubezpieczeniowej w gotówce 

podczas zebrania z rodzicami. 

 

Bardzo ważną cechą wszystkich prezentowanych ofert ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży jest to, że dla 

dzieci uczęszczających do żłobków i przedszkoli (a w przypadku oferty InterRisk także domów dziecka) składka 

jest niższa niż dla dzieci (uczniów) uczęszczających do pozostałych placówek oświatowych. Oczywiście taki 

podział dotyczy składek na polisach zawartych przez placówkę oświatową (przypisanych danej placówce 

oświatowej). W przypadku szkół podstawowych, przy których funkcjonują tzn. oddziały przedszkolne jest także 

możliwości wystawienia odrębnej polisy z niższą składką dla dzieci z oddziału przedszkolnego. 

 

Szczegóły dotyczące poszczególnych ofert znajdziecie Państwo w specjalnych ulotkach informacyjnych 

dotyczących tegorocznych ofert. Zwracamy jednak Państwu uwagę na nowe bardzo ciekawe świadczenia takie 

jak: 

➢ świadczenia Assistance (w tym Assistance Medyczny) w ofercie InterRisk i Colonnade; 

➢ świadczenia dotyczące ochrony dziecka w sieci (w Colonnade jest to świadczenie 

„Ochrona w sieci” określone w Artykule 7.22 OWU; w InterRisk jest to „Opcja Hejt Stop”, o 

której mowa w §11 OWU) – są to świadczenia dające Państwu i Państwa dzieciom duże wsparcie w 

przypadku zdarzeń związanych ze światem Internetu, w tym blokada rodzicielska, ID monitoring, 

pomoc psychologiczna w przypadku hejtu internetowego; 

➢ świadczenie dotyczące zwrotu kosztów zakwaterowania rodzica w przypadku pobytu 

dziecka w szpitalu (w Colonnade są to „Koszty zakwaterowania rodzica w związku z 

hospitalizacją dziecka”, zgodnie z Artykułem 7.14 OWU; w InterRisk jest to „Opcja 

Dodatkowa D24 – opieka nad dzieckiem przebywającym w szpitalu” w §12 ust. 1 pkt 24 

OWU); 

➢ OC w życiu prywatnym oraz w związku z nauką dziecka lub odbywaniem praktyk 

zawodowych (dot. młodzieży i studentów) z suma gwarancyjną 50 000 zł w ofercie Colonnade, 

zgodnie z Artykułem 7.21 OWU – jest to bardzo ciekawy i przydatny dodatek do oferty ubezpieczenia 

NNW ponieważ różne wypadki, którym mogą ulec nasze dzieci mogą jednocześnie powodować 

roszczenia osób trzecich do nas (jako opiekunów prawnych) lub do naszych dzieci (powyżej 13 r.ż.), 

np. gdy uszkodzimy samochód podczas jazdy dziecka na rowerze lub hulajnodze elektrycznej; 

➢ świadczenie lekowe – zwrot kosztów leków po pobycie dziecka w szpitalu (jednorazowo do kwoty 

500 zł) – w ofercie InterRisk, zgodnie z „Opcją Dodatkową D18 – koszty leków” w §12 ust. 1 pkt 18 

OWU; 

➢ bardzo wysokie świadczenia dzienne za pobyt dziecka w szpitalu w wyniku NNW lub  

w następstwie choroby – 100 zł dziennie (we wszystkich wariantach w InterRisk i Colonnade 

oraz w droższych wariantach oferty UNIQA), a nawet 200 zł dziennie w przypadku pobytu dziecka 

na OIOM-ie (w ofercie Colonnade); 

➢ szeroki i nowy katalog chorób w świadczeniu za poważne zachorowanie dziecka 

(świadczenie we wszystkich ofertach) - jest to nowość w ofercie UNIQA, a w ofercie Colonnade 

katalog chorób został poszerzony; 

➢ tzw. świadczenie bólowe we wszystkich ofertach – świadczenie, kiedy po wypadku dziecka 

nie stwierdzono uszczerbku na zdrowiu, ale z dokumentacji medycznej wynika, że dziecko wymagało 

leczenia ambulatoryjnego i wizyty kontrolnej (w ofercie UNIQA to świadczenie jest najwyższe). 
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wersja 1/2022 z dn. 25.05.2022 r. 

 

REKOMENDACJA I PODSUMOWANIE 

 

Wszystkie oferty przedstawione Państwu w tegorocznym raporcie są bardzo korzystne. 

Jednocześnie są one bardzo zbliżone do siebie zakresowo, a dodatkowo wszystkie zawierają 

takie same warianty sumy ubezpieczenia i podobne wysokości świadczeń za trwały uszczerbek 

na zdrowiu w wyniku NNW. Wybór każdej z tych ofert będzie w naszej ocenie dla Państwa 

korzystny, dlatego z pełną odpowiedzialnością możemy zarekomendować Państwu ofertę 

każdego z tych ubezpieczycieli. 

 

Najkorzystniejszą jednak w naszej ocenie ofertę ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży 

przedstawił w tym roku Colonnade Insurance S.A. Jest to oferta o bardzo szerokim i kompleksowym 

zakresie ubezpieczenia przy jednocześnie bardzo korzystnych (najniższych) składkach od osoby. Na szczególną 

uwagę w tej ofercie zasługują także nowe świadczenia takie jak Assistance Medyczny, Ochrona w sieci czy też 

OC w życiu prywatnym oraz w związku z nauką i praktykami zawodowymi. Ofertę Colonnade wyróżnia 

także bardzo ciekawy program ubezpieczenia dla Grup Otwartych, dzięki któremu każdy rodzic będzie 

mógł w dowolnym czasie ubezpieczyć swoje dziecko na okres 12 miesięcy (w okresie od 01.06.2022 r. do 

31.05.2023 r.). 

 

Należy podkreślić, że oferta InterRisk TU S.A. VIG oraz UNIQA TU S.A. jest również bardzo 

dobra i korzystna dla Państwa. 

 

Nasz program ubezpieczenia w InterRisk wyróżnia bardzo szeroki i kompleksowy zakres 

ubezpieczenia, a poszczególne świadczenia dodatkowe, np. koszty leczenia, koszty rehabilitacji, wypożyczenie 

sprzętu medycznego są bardzo wysokie. W ofercie InterRisk pojawiły się w tym roku bardzo ciekawe 

dodatkowe świadczenia takie jak Opcja Hejt Stop lub świadczenie dot. opieki nad dzieckiem przebywającym 

w szpitalu oraz zwrot kosztów leków po pobycie w szpitalu, co powoduje, że oferta ta jest jeszcze lepsza dla 

Państwa niż w latach ubiegłych. Niewątpliwym atutem tej oferty jest możliwość przystępowania do 

ubezpieczenia przez rodziców (opiekunów prawnych) online w aplikacji EduPlusOnline, a szkoły niekoniecznie 

muszą zawierać taką umowę ubezpieczenia – można skorzystać z gotowego programu ubezpieczenia dla Grup 

Otwartych. 

W ofercie InterRisk jako jedynej jest możliwość włączenia do ochrony za dodatkową składką bardzo ciekawych 

pakietów, tj.: 

➢ Pakiet ONKO - wsparcie specjalistyczne w przypadku wystąpienia poważnej choroby  

u ubezpieczonego, tj. Druga Opinia Lekarska Krajowa oraz 12 Telekonsultacji specjalistycznych  

z lekarzem. 

➢ Pakiet TELEMEDYCYNA - organizacja i pokrycie kosztu 12 e-konsultacji lekarskich (internistycznej, 

pediatrycznej lub dietetyka). 

 

Dodatkowo oferta InterRisk zawiera bardzo korzystną i ciekawą ofertę ubezpieczenia OC Nauczycieli  

i Dyrektorów placówek oświatowych oraz Ochrony Prawnej nauczycieli i dyrektorów dla tych placówek 

oświatowych, które wybiorą ofertę ubezpieczenia grupowego NNW EDU Plus w InterRisk.  

W przypadku zawarcia ubezpieczenia grupowego NNW i OC do 30.06.2022 r. na ubezpieczenie 

OC nauczycieli, OC Dyrektora i Ochrony Prawnej będzie przysługiwać dodatkowa zniżka składki 

w wysokości 15%. 
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Tegoroczny program ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży w UNIQA TU S.A. wyróżnia się także 

bardzo szerokim zakresem ubezpieczenia. Pojawiły się w nim nowe świadczenia, takie jak świadczenia w 

związku z poważną chorobą dziecka (w tym ciężki przebieg COVID-19), zawiera ona wysokie świadczenia za 

pobyt dziecka w szpitalu w związku z NW lub chorobą oraz wysokie świadczenia z tytułu „zadośćuczynienia za 

ból”. W wariantach z wyższymi sumami ubezpieczenia oferta tego Ubezpieczyciela wygląda naprawdę 

korzystnie. 

 

Podsumowując należy podkreślić, że oferty wszystkich ubezpieczycieli, którzy znaleźli się 

w tym raporcie są godne polecenia i dają dzieciom i młodzieży szeroką ochronę, a przede 

wszystkim (co wyróżnia je wśród ofert konkurencji) zapewniają możliwość pokrycia bardzo 

wysokich kosztów leczenia i rehabilitacji oraz środków pomocniczych i ortopedycznych, które 

mogą pojawić się w przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku u dziecka. Wszyscy 

ubezpieczyciele oferują bardzo dobry serwis, jeżeli chodzi o obsługę szkód i wypłatę świadczeń. 

W związku z tym możemy zarekomendować Państwu ofertę każdego Ubezpieczyciela, którą 

prezentujemy w niniejszym raporcie. 

 

 

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z brokerem Państwa obsługującym. 

 

 

Z poważaniem 

 

 

 

 

 

 

W załączeniu: 

1) Raport z porównania ofert NNW dzieci i młodzieży i OC Nauczycieli, OC Dyrektora 2022 

(tabela nr 1, tabela nr 2a, 2b, tabela nr 3) 

2) Ulotki informacyjne Maximus Broker sp. z o.o. o ofertach poszczególnych Ubezpieczycieli 

3) Informacje o produkcie ubezpieczeniowym (IPID) wraz z OWU 

 

 

 
 
 
 
 
 

Jednocześnie na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń 

informujemy, iż w związku z proponowaniem zawarcia niniejszej umowy ubezpieczenia otrzymujemy 
wynagrodzenie prowizyjne od ubezpieczycieli uwzględnione w kwocie składki ubezpieczeniowej. 
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