
 
 

OFERTA UBEZPIECZENIA 
GRUPOWEGO SCHOOL PROTECT 
W COLONNADE INSURANCE S.A. 

NA UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI 

I MŁODZIEŻY DLA KLIENTÓW MAXIMUS BROKER SP. Z O.O. 

Oferta Colonnade Insurance Sociéte Anonyme. Oddział w Polsce na ubezpieczenie grupowe dzieci, 

młodzieży oraz pracowników w placówkach oświatowych gwarantuje m.in.: 

Internetowo 

Za pośrednictwem strony internetowej 

Pocztą elektroniczną 

Wypełniając pobrany z obok wymienionej strony  formularz 

wraz z kompletem dokumentacji 

i przesyłając na adres: 

szkody@colonnade.pl 

Pocztą tradycyjną 

W przypadku konieczności dostarczenia  

oryginałów dokumentacji korespondencję  należy 

przesyłać na adres: 

Colonnade Insurance S.A. Oddział w Polsce 

 Dział Likwidacji Szkód 

ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa 

Dodatkowo informacje na temat statusu szkody i procesu likwidacji można uzyskać telefonicznie pod numerem tel. 22 528 51 00 lub drogą mailową wysyłając zapytanie na adres: 

szkody@colonnade.pl 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁASZANIA ROSZCZEŃ 
Do obsługi roszczeń z tytułu ubezpieczeń zawartych w ramach programu grupowego ubezpieczenia NNW zostały przydzielone osoby, które zajmują się wyłącznie 

rozpatrywaniem wniosków dotyczących ubezpieczeń osobowych. Roszczenie można zgłosić: 

 

 

 

   

  

https://colonnade.pl/zglos-
szkode/colonnade/dla-szkol  

Ubezpieczenie na okres od 01.09.2021 r. do 31.08.2022 r., pod warunkiem przystąpienia do ubezpieczenia online do 31.10.2021 r. 

Niską składkę od osoby przy bardzo szerokim zakresie ubezpieczenia (szczegóły dotyczące wariantów ubezpieczenia na 2 stronie) 

Ochronę 24 h/dobę na terenie całego świata w szkole i poza szkołą 

Możliwość wybrania 1 z 4 wariantów ubezpieczenia, w tym z wysokimi sumami ubezpieczenia 

Możliwość ubezpieczenia swoich dzieci, wnuków przez pracowników Klientów Maximus Broker sp. z o.o. oraz inne osoby, które 

chcą przystąpić do tego ubezpieczenia (umowa ubezpieczenia ma charakter otwarty) 

Możliwość ubezpieczenia dzieci przez rodziców (opiekunów prawnych) online1  

Rozbudowane i korzystne tabele świadczeń za uszczerbek na zdrowiu  

Wyczynowe uprawianie sportu w zakresie bez zwyżki składki2 

Zwrot kosztów leczenia w wyniku NW w zakresie (na terenie całego świata) 

Wysokie świadczenia dot. zwrotu kosztów wypożyczenia, zakupu lub naprawy środków ortopedycznych i pomocniczych  

Świadczenie za pobyt w szpitalu w wyniku NW w zakresie, podwójne świadczenie z pobyt na OIOM 

Świadczenie za pobyt w szpitalu w wyniku choroby (w tym COVID-19) w zakresie, podwójne świadczenie z pobyt na OIOM 

Unikalne świadczenia dodatkowe w zakresie: wsparcie psychologiczne, zwrot kosztów pogrzebu, świadczenie w tytułu przybudowy 

domu oraz modyfikacji pojazdu 

Wygodną i szybką procedurę likwidacji szkód 

1 Każdy z rodziców (opiekunów prawnych) samodzielnie wybiera wariant ubezpieczenia, zgłasza dziecko do ubezpieczenia i płaci składkę online, a na maila otrzymuje OWU oraz potwierdzenie ochrony dziecka (certyfikat ubezpieczeniowy) 
2   Ochrona obejmuje uprawianie sportu podczas zajęć szkolnych i pozaszkolnych. Uczestniczenie w treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub szkoleniowych w ramach szkolnych i pozaszkolnych klubów sportowych. 

Uprawianie sportu związane z finansowym wynagrodzeniem lub uzyskiwaniem stypendiów sportowych jest wyłączone z ochrony. 
 

PRZYSTĄPIENIE DO UBEZPIECZENIA JEST MOŻLIWE AŻ NA 3 SPOSOBY 
1. Za pomocą kodu QR 

 

2. Za pomocą linka 

https://market.colonnade.pl/przystapienia/SPZ
G00086/392c3a54-e3ef-406f-980f-

0b9bddeac85b 
link ten należy skopiować w przeglądarce 

3. Za pomocą kodu 
dostępowego 
➢ wejść na stronę: 

https://market.colonnade.pl  
➢ wprowadzić kod: 

SPZG00086yuzFn9 
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SZCZEGÓŁOWY ZAKRES UBEZPIECZENIA I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ ZNAJDUJE SIĘ PONIŻEJ: 
 
 
 

 

(*) za poważne zachorowanie uznaje się: poważną formę raka, zawał serca, udar, wszczepienie by-passów, 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. 

 

 KUP POWYŻSZE UBEZPIECZENIE W KILKU PROSTYCH KROKACH: 
1. Wejdź na stronę: https://market.colonnade.pl  
2. Wprowadź kod dostępu: SPZG00086yuzFn9 

lub skorzystaj z kodu QR lub powyższego linka 
3. Wybierz interesujący Cię wariant 
4. Podaj dane ubezpieczonego oraz kontaktowe 
5. Zapłać składkę online 

 

❖ W ramach powyższego programu można ubezpieczyć dziecko do 19 r.ż. lub do 27 r.ż. (w przypadku kontynuacji nauki). W ramach tego programu mogą ubezpieczyć się także 
pracownicy placówek oświatowych. 

❖ Program ubezpieczenia ma charakter otwarty; Ubezpieczającym jest Stowarzyszenie Osób Ubezpieczonych – Bezpieczna Przyszłość w siedziba w Toruniu, a umowa ubezpieczenia 
jest zawarta za pośrednictwem Maximus Broker sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu. 

 
Ubezpieczenie zawarte jest na podstawie oferty Colonnade Insurance S.A. Oddział w Polsce i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Dzieci, Młodzieży oraz Pracowników w 
Placówkach Oświatowych zatwierdzonych przez Dyrektora Colonnade Insurance Société Anonyme Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie w dniu 26 lutego 2021 r., dostępnych na stronie: 
https://colonnade.pl/dokumenty w części „Ogólne warunki ubezpieczenia dla Firm / Ubezpieczenia dla Szkół”. OWU zostaną Państwu dostarczone na podany adres e-mail przy przystąpieniu do ubezpieczenia. 
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i marketingowy. 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. 

 

WARIANTY SUMY UBEZPIECZENIA 
WARIANT I 

SU 15 000 zł 

WARIANT II 

SU 20 000 zł 

WARIANT III 

SU 30 000 zł 

WARIANT IV 

SU 50 000 zł 

SKŁADKA ROCZNA OD OSOBY 33,30 zł 43,30 zł 61,60 zł 95,60 zł 
Zakres ubezpieczenia i wysokość świadczeń (odszkodowania) 

Artykuł 6.1 Śmierć na skutek nieszczęśliwego wypadku na terenie placówki 
oświatowej (świadczenie skumulowane) 30 000 zł 40 000 zł 60 000 zł 100 000 zł 

Śmierć na skutek nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego 
(świadczenie skumulowane) 22 500 zł 30 000 zł 45 000 zł 75 000 zł 

Śmierć na skutek nieszczęśliwego wypadku  15 000 zł 20 000 zł 30 000 zł 50 000 zł 
Śmierć Rodzica Osoby ubezpieczonej na skutek NW 1 500 zł 1 500 zł 1 500 zł 1 500 zł 
Wsparcie psychologiczne (zwrot kosztów wsparcia psychologicznego 

świadczonego przez psychologa - w przypadku śmierci rodzica Osoby 
Ubezpieczonej na skutek NW albo śmierci Osoby ubezpieczonej na skutek NW) 

500 zł 500 zł 500 zł 500 zł 

Koszty pogrzebu Osoby ubezpieczonej 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 
Dodatek dla osoby ratującej życie 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 

Artykuł 7.1 Całkowite trwałe inwalidztwo (uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW; 

100% SU lub 50% SU)  15 000 zł 20 000 zł 30 000 zł 50 000 zł 

Artykuł 7.2 Częściowe trwałe inwalidztwo (uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW, 1% 

SU za 1% uszczerbku na zdrowiu, wypłata świadczenia na podstawie tabeli 
świadczeń – załącznik nr 1 do OWU) 

15 000 zł 
1% SU = 150 zł 

20 000 zł 
1% SU = 200 zł 

30 000 zł 
1% SU = 300 zł 

50 000 zł 
1% SU = 500 zł 

W tym: Wstrząśnienie mózgu u Ubezpieczonego w wyniku NW (z 

potwierdzoną niepamięcią lub utratą przytomności; wypłata w zależności od 
długości pobytu w szpitalu) 

300 zł lub 
450 zł 

400 zł lub 
600 zł 

600 zł lub 
900 zł 

1 000 zł lub 
1 500 zł 

Artykuł 7.3 Koszty leczenia skutków NW (na terenie całego świata) 
Koszty następujących usług i materiałów zaleconych przez lekarza 
prowadzącego 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 zabiegi oraz testy laboratoryjne,  
- usługi pogotowia ratunkowego,  
- lekarstwa, środki lecznicze oraz usługi i materiały terapeutyczne,  
- zabiegi fizjoterapeutyczne i rehabilitacyjne  

 

do 2 250 zł do 3 000 zł do 4 500 zł do 5 000 zł 

Artykuł 7.4 Świadczenie z tytułu poparzeń skutek NW do 2 250 zł do 3 000 zł do 4 500 zł do 5 000 zł 

Artykuł 7.5A Świadczenie szpitalne z tytułu NW 
(dziennie, za każdy dzień pobytu w szpitalu, jeżeli pobyt trwał co najmniej dwa 
dni, maksymalnie za 90 dni; podwójne świadczenie za każdą pełną dobę 
przebywania na OIOM, max. 5 dni) 

35 zł  
 

45 zł   
 

50 zł   
 

100 zł   
 

Artykuł 7.5B Świadczenie szpitalne z tytułu choroby (w tym COVID-19) 
(dziennie, za każdy dzień pobytu w szpitalu, jeżeli pobyt trwał co najmniej trzy 
dni, maksymalnie za 60 dni;  podwójne świadczenie za każdą pełną dobę 
przebywania na OIOM, max. 5 dni) 

35 zł 
 

45 zł  
 

50 zł   
 

100 zł   
 

Artykuł 7.6 Okaleczenie i oszpecenie twarzy skutek NW 
(dodatkowo oprócz świadczenia za inwalidztwo) 

2 000 zł 2 000 zł 2 000 zł 2 000 zł 

Artykuł 7.7 Koszty leczenia zębów uszkodzonych na skutek NW do 1 000 zł do 1 000 zł do 1 000 zł do 1 500 zł 

Artykuł 7.8 Świadczenie z tytułu porażenia / paraliżu na skutek NW (100% SU 

lub 50% SU lub 25% SU; dodatkowo oprócz świadczenia za inwalidztwo) SU 7 000 zł SU 7 000 zł SU 7 000 zł SU 7 000 zł 

Artykuł 7.9 Koszty przebudowy domu oraz modyfikacji pojazdu 6 000 zł 7 000 zł 7 000 zł 8 000 zł 

Artykuł 7.10 Koszty wypożyczenia, zakupu lub naprawy środków 
ortopedycznych i pomocniczych (w tym okularów korekcyjnych, aparatu 

słuchowego)  

do 6 000 zł do 7 000 zł do 7 000 zł do 8 000 zł 

Artykuł 7.15 Świadczenie bólowe (jeżeli był wypadek, ale nie został stwierdzony 

uszczerbek na zdrowiu na podstawie tabeli świadczeń) 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 

Artykuł 7.16 Świadczenie z tytułu pogryzienia przez zwierzęta w tym owady 

(jednorazowe świadczenie, płatne pod warunkiem, że Osoba Ubezpieczona 
przebywała co najmniej 24 h w szpitalu)  

500 zł 500 zł 500 zł 500 zł 

Artykuł 7.17 Świadczenie z tytułu ugryzienia przez kleszcza (jednorazowe 

świadczenie, płatne pod warunkiem, że u Osoby Ubezpieczonej w Okresie 
ubezpieczenia zdiagnozowano boreliozę lub odkleszczowe zapalenie opon 
mózgowych)  

250 zł 500 zł 500 zł 500 zł 

Artykuł 7.19  Poważne zachorowanie (*) 2 000 zł 2 000 zł 2 000 zł 2 000 zł 
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