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        BUK KONSTANTA-GLIWICE pragnie złożyć na Państwa ręce nową propozycję 

ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży szkolnej, grona 

pedagogicznego i personelu w szkołach. 

        Jesteśmy firmą działającą na rynku gliwickim już od 22 lat i przez ten okres zdążyliśmy 

zdobyć zaufanie bardzo wielu klientów, w tym także znacznej ilości placówek oświatowych. 

Dokładamy wszelkich starań, aby oferowane przez nas ubezpieczania w sposób pełny i 

kompleksowy zaspakajały potrzeby naszych klientów. 

        Przedstawiane Państwu przez nasze biuro od wielu lat propozycje ubezpieczeń następstw 

nieszczęśliwych wypadków młodzieży szkolnej i akademickiej, jak również program 

ubezpieczeń pracowniczych spotykają się z bardzo dużym zainteresowaniem i pozytywnym 

przyjęciem. Najlepszym tego dowodem jest stale powiększająca się liczba naszych stałych 

partnerów. 

 

        Oferta, którą pragniemy przedstawić poniżej,  powstała w wyniku wieloletniej 

współpracy naszego biura z UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna. 

 

W ramach oferty NNW Towarzystwo Ubezpieczeniowe UNIQA TU S.A. oferuje Państwu: 

 

 Ochronę    ubezpieczeniową    obejmującą   następstwa   nieszczęśliwych wypadków   

polegające   na   uszkodzeniu   ciała  lub   rozstroju   zdrowia powodujące trwały 

uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego. 

 Przyznanie   odszkodowania  w  sytuacji, gdy nieszczęśliwy wypadek nie spowodował 

trwałego uszczerbku na zdrowiu, a nieobecność w szkole, potwierdzona 

zaświadczeniem lekarskim, z tytułu tego wypadku trwała min.30 dni       -   10% SU.                                                                                                             

 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków przez 24 godziny na całym 

świecie. 
 Zwrot kosztów protez zaleconych przez lekarza do wysokości    -   w ramach limitu 

                                                             20%SU przeznaczonego na koszty leczenia 



 Do 30 roku życia ochroną objęty jest również zawał serca i udar mózgu 

 Świadczenie z tytułu nieobecności w szkole (potwierdzone zaświadczeniem lekarskim) za 

każdy pełny dzień, nie dłużej niż 120 dni
1
                                             -   0,05 %SU                                                                                                                                                                                                                               

 Świadczenie szpitalne do 120 dni za każdy dzień pobytu  w wysokości      -   0,10% SU 

 Świadczenie z tytułu śmierci naturalnej lub w wyniku NNW rodzica                                               

( opiekuna ustawowego)                                                                                   -    10 % SU 

 Zwrot kosztów leczenia na terenie RP do wysokości
2
                                     -     20 % SU 

 Zwrot kosztów leczenia na terenie całego świata do wysokości 
3
                -     30 % SU 

 Zgon w wyniku samobójstwa                                                                         -     10 % SU 

 Zachorowanie na sepsę (posocznicę) meningokową lub pneumokokową       -     10 % SU 

 Zgon w wyniku nowotworu złośliwego                                                          -     10 % SU 

  Pogryzienie przez psa (przy minimum czterodniowym pobycie w szpitalu)    -   10 % SU 

 Wypłat odszkodowania w wysokości 100% za 100% uszczerbku na zdrowiu lub w takiej 

wysokości, w jakiej nastąpiło uszkodzenie ciała (stosunek 1:1),                                                    

 Na wypadek śmierci                                                                              - 100 %  SU  

 Na wypadek śmierci w szkole                                                                -  200 % SU                     

 Ubezpieczenie obejmuje również ryzyko zaistnienia nieszczęśliwego wypadku w trakcie 

uprawiania na treningach, zawodach i obozach kondycyjnych sportu wyczynowego. 

Jednak w odniesieniu do urazów powstałych podczas uprawiania sportu w ramach zajęć 

organizowanych przez pozaszkolne kluby i sekcje sportowe, świadczenie będzie 

wypłacane w proporcji 0,5% sumy ubezpieczenia za 1% uszczerbku na zdrowiu. Możliwe 

jest podniesienie świadczenia do 1% sumy ubezpieczenia za 1% uszczerbku na zdrowiu 

pod warunkiem opłacenia zwiększonej o 50% składki 

 Klienci mają prawo do wyboru dowolnej kwoty ubezpieczenia do wysokości 15 000 PLN 

    Zapewniamy błyskawiczną likwidację szkód. 

Świadczenia wypłacane są na podstawie dokumentacji medycznej w terminie 14 dni od 

złożenia wniosku o odszkodowanie, bez konieczności stawiennictwa na komisji 

lekarskiej. Komisje lekarskie organizowane są dla tych poszkodowanych, dla których na 

podstawie dokumentacji medycznej nie można ustalić wysokości uszczerbku na zdrowiu 

lub dla osób odwołujących się od decyzji. 

 

          Ubezpieczonym u nas placówkom UNIQA TU S.A. oferuje:  

 

   1. Wychodząc naprzeciw potrzebom rodzin wielodzietnych, oferujemy 

ubezpieczenie  drugiego dziecka za 50% ceny, a każdego następnego dziecka w 

rodzinie bezpłatnie,  pod warunkiem, że  dzieci uczęszczają do tej samej 

placówki. 

       Za pierwsze dziecko w placówce uważa się najstarsze dziecko. 
         

                                                      
1
 Począwszy od 15 dnia po zaistnieniu nieszczęśliwego wypadku.  

2
 Sublimit na leczenie stomatologiczne 5%. 

3
 Pod warunkiem, że świadczenie to nie zostało pokryte z innej umowy lub przez inną instytucję. 



SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA    

 Ubezpieczenie może być zawarte na dowolne kwoty do sumy 15.000 PLN przy zachowaniu 

jednolitej proporcji składki do sumy ubezpieczenia.  

Przykładowy poziom składek wygląda następująco: 

     Suma  ubezpieczenia                       składka           składka  dla wariantu  100%=500% 

                 5.000,-  PLN                                 28,-  PLN    31,- PLN                         

                 8.000,-  PLN                                 43,- PLN   49,- PLN 

               10.000,-  PLN                      54,- PLN   61,- PLN 

               15.000,-  PLN          82,- PLN   92,- PLN 

W wariancie 100%=500% wypłata odszkodowania za 100% uszczerbku na 
zdrowiu wynosi  500% sumy ubezpieczenia !!!!! 

 

OBOWIĄZKI UBEZPIECZONEGO 

      W razie szkody będącej następstwem nieszczęśliwego wypadku w celu uzyskania 

świadczenia należy: 

a/ niezwłocznie zgłosić się do lekarza i zastosować się do jego zaleceń. UNIQA TU S.A.  

nie  ponosi odpowiedzialności za konsekwencje nie dopełnienia powyższego obowiązku, 

b/ każde zdarzenie, które mogłoby stanowić podstawę do roszczenia objętego umową 

ubezpieczenia   należy niezwłocznie, i nie później niż w ciągu 2 lat  zgłosić do UNIQA 

TU  S.A. w formie pisemnej, 

c/ poddać się badaniu przez lekarza wskazanego przez UNIQA TU  S.A. lub obserwacji 

klinicznej, celem rozpoznania zgłaszanych chorób, dolegliwości i/lub obrażeń ciała, 

    W przypadku niedopełnienia któregokolwiek z powyższych obowiązków ubezpieczyciel 

ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania, 

USTALENIA ŚWIADCZENIA 

      Rodzaje i wysokość przysługujących świadczeń  ustala się w ramach prowadzonej 

likwidacji szkody, a w szczególności po stwierdzeniu wniosku przyczynowego pomiędzy 

wypadkiem, a trwałym powypadkowym  uszczerbkiem na zdrowiu . 

      Ustalenie związku przyczynowego oraz stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu 

następuje na podstawie dostarczonych dowodów oraz wyników badań lekarskich. 

 



INFORMACJE KOŃCOWE 

                          Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia, pod rygorem nie ważności muszą być 

składane w formie pisemnej. 

                           W sprawach nie regulowanych niniejszą ofertą maja  zastosowanie Warunki 

Ogólne  Następstw Nieszczęśliwych Wypadków zatwierdzone uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A. 

                 Nr 63/2010 z dnia 26 kwietnia 2010 r. i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia 

                zawieranych od 1 czerwca 2010 r. 

Niniejsza oferta dotyczy ochrony uczniów w roku szkolnym 2015/2016 

 

        Wszelkich dodatkowych informacji, udzielają pracownicy BUK Konstanta-Gliwice, 

   tel. 032 231-35-48, 032 231-51-88 

 

Ubezpieczenie obejmuje ryzyko zaistnienia nieszczęśliwego wypadku w trakcie uprawiania 

na treningach, zawodach i obozach kondycyjnych sportu wyczynowego. Jednak w 

odniesieniu do urazów powstałych podczas uprawiania sportu w ramach zajęć 

organizowanych przez pozaszkolne kluby i sekcje sportowe, świadczenie będzie wypłacane w 

proporcji 0,5% sumy ubezpieczenia za 1% uszczerbku na zdrowiu. Możliwe jest podniesienie 

świadczenia do 1% sumy ubezpieczenia za 1% uszczerbku na zdrowiu pod warunkiem 

opłacenia zwiększonej o 50% składki 

 

SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA   DLA OSÓB, KTÓRE  CHCĄ OBJĄĆ PEŁNĄ  

OCHRONĄ UPRAWIANIE  SPORTU WYCZYNOWEGO 

.  

Przykładowy poziom składek wygląda następująco: 

     Suma  ubezpieczenia                          składka          składka  dla wariantu  100%=500% 

                 5.000,-  PLN                               42,-  PLN    47,- PLN                         

                 8.000,-  PLN                               65,- PLN   74,- PLN 

               10.000,-  PLN                    81,- PLN   92,- PLN 

               15.000,-  PLN       123,- PLN              138,- PLN 

W wariancie 100%=500% wypłata odszkodowania za 100% uszczerbku na 
zdrowiu wynosi  500% sumy ubezpieczenia !!!!! 

 


