
Dla kogo przeznaczony jest  program?
Ubezpieczeniem może zostać objęte dziecko przed ukończe-
niem 19. roku życia lub w przypadku podjęcia i kontynuacji na-
uki – przed ukończeniem 27. roku życia.

Dlaczego warto się  ubezpieczyć? 
  wysokie sumy ubezpieczenia za uszczerbek na zdrowiu – do 
50 000 PLN

  wysoki limit z tytułu świadczenia szpitalnego, a także pod
wójne świadczenie w przypadku pobytu na OIOM; odpowie-
dzialność za pobyt w szpitalu w związku z COVID19

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

  oddzielne, wysokie limity na koszy rehabilitacji w wyniku NW

  wypłata nawet do 2500 PLN za nagłe zatrucie gazami, sub-
stancjami i produktami chemicznymi, porażenie prądem 
lub piorunem

  szeroki katalog chorób w ramach świadczenia za poważne 
zachorowanie

  wsparcie assistance medycznego po nieszczęśliwym wypadku

  odpowiedzialność za omdlenia – rozumiane jako samoistnie 
ustępująca, krótkotrwała utrata przytomności i napięcia mię-
śniowego, która doprowadza do upadku i występuje na sku-
tek niedotlenienia mózgu

  ochrona obejmuje nieszczęśliwe wypadki powstałe w trak-
cie uprawiania sportu w ramach uczestnictwa w treningach, 
zawodach, zgrupowaniach, obozach kondycyjnych lub szko-
leniowych w szkolnych i pozaszkolnych klubach sportowych

  prosty proces przystąpienia do ubezpieczenia (online) 

  wygodna i szybka procedura likwidacji szkód

Sposoby przystąpienia do  ubezpieczenia 
Za pomocą linku „Kliknij tutaj i wybierz najlepszą ochronę  
dla Twojego dziecka!” dostępnego powyżej. 

Okres i początek  ubezpieczenia 

  Początek okresu ubezpieczenia określa rodzic/opiekun. 

  Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od następnego dnia 
po przystąpieniu do ubezpieczenia.

  Okres ubezpieczenia – 12 miesięcy.

  Przystąpienie do ubezpieczenia jest możliwe przez 12 miesięcy 
od startu programu.

Proces przystąpienia składa się z  4 kroków: 

➊ Ubezpieczenie

W sekcji Kogo chcesz ubezpieczyć wybierz Ubezpieczenie dla 
dziecka/studenta, i kliknij Dalej.

➋ Zakres ubezpieczenia
W  sekcji Wybierz wariant zakresu ubezpieczenia adekwatny 
do Twoich potrzeb wybierz wariant poprzez kliknięcie na czer-
wony przycisk umieszczony na dole tabeli zakresowej.

➌ Dane osobowe
W sekcji Przedstawiciel osoby ubezpieczonej / Osoba zgłasza-
jąca wpisz swoje dane.
W  sekcji Osoba ubezpieczona wpisz dane ubezpieczanego 
dziecka.
 Na dole strony kliknij Dalej.

➍ Podsumowanie
W sekcji Podsumowanie sprawdź poprawność wprowadzonych 
danych.
Zapoznaj się z  klauzulą informacyjną RODO oraz zaakceptuj 
oświadczenia.
W sekcji Płatność online wybierz metodę oraz kliknij Składam 
wniosek o przystąpienie do ubezpieczenia i płacę.

Na każdym kroku w  sekcji Dokumenty do pobrania masz możli-
wość pobrania ogólnych warunków ubezpieczenia, karty produktu 
oraz regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną. 

Program ubezpieczenia następstw 
nieszczęśliwych wypadków dla dzieci i młodzieży 
klientów Nord Serwis Sp. z o.o.

Kliknij tutaj i wybierz najlepszą ochronę  
dla Twojego dziecka!

https://market.colonnade.pl/przystapienia/SPOG00096/e9e085b4-aeb9-402e-bc00-fd50bdf9188d


SZCZEGÓŁOWY ZAKRES UBEZPIECZENIA I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ

Wariant I
SU 14 000 zł 

Wariant II
SU 20 000 zł

Wariant III
20 000 zł

Wariant IV
35 000 zł

Wariant V
50 000 zł

Składka roczna 40,40 zł 44,30 zł 48,10 zł 63,80 zł 86,50 zł

Zakres ubezpieczenia

Śmierć na skutek NW powstałego na terenie placówki oświatowej 
(świadczenie skumulowane) 28 000 40 000 40 000 70 000 100 000

Śmierć na skutek NW komunikacyjnego (świadczenie skumulowane) 28 000 40 000 40 000 70 000 100 000

Śmierć na skutek NW (pozostałe przypadki) 14 000 20 000 20 000 35 000 50 000

Śmierć Rodzica Osoby ubezpieczonej na skutek NW 1 000 2 000 1 000 3 500 1 000

Koszty pogrzebu Osoby ubezpieczonej 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Assistance medyczny tak tak tak tak tak

Uszczerbek na zdrowiu (1% SU za 1% uszczerbku) 14 000 20 000 20 000 35 000 50 000

Nagłe zatrucie gazami, substancjami i produktami chemicznymi, 
porażenie prądem lub piorunem – hospitalizacja 2 dni 700 1 000 1 000 1 750 2 500

Atak padaczki 150 200 200 350 500

Zwiększenie świadczenia z tytułu Uszczerbku na zdrowiu o 5%  
– zapięte pasy lub fotelik tak tak tak tak tak

Koszty leczenia skutków NW 4 000 3 000 4 000 3 000 4 000

Koszty rehabilitacji skutków NW 4 000 3 000 4 000 3 000 4 000 

Świadczenie z tytułu poparzeń na skutek NW 2 500 1 000 2 500 1 000 2 500

Świadczenie szpitalne z tytułu NW:

• za każdą pełną dobę przebywania na OIOM, maks. 5 dni 210 210 210 210 210

•  za każdy dzień pobytu w szpitalu (w pozostałych przypadkach), który 
trwał minimum 24 h, maks. za 30 dni 105 105 105 105 105

Świadczenie szpitalne z tytułu choroby (ochrona obejmuje także pobyt  
w szpitalu w związku z COVID19):

• za każdą pełną dobę przebywania na OIOM, maks. 5 dni 210 210 210 210 210

•  za każdy dzień pobytu w szpitalu (w pozostałych przypadkach), który 
trwał minimum 24 h, maks. za 30 dni 105 105 105 105 105

Koszty wypożyczenia, zakupu lub naprawy środków ortopedycznych 
i pomocniczych 4 200 6 000 6 000 10 500 15 000

Koszty zakwaterowania rodzica w związku z hospitalizacją dziecka 225 – 225 – 225

Świadczenie z tytułu pogryzienia przez zwierzęta, w tym owady 140 200 200 350 500

Świadczenie z tytułu ugryzienia przez kleszcza 280 400 400 700 1 000

Zawał serca i udar mózgu tak tak tak tak tak

Poważne zachorowanie 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000

Assistance

W celu uzyskania pomocy w ramach assistance medycznego, prosimy o kontakt pod wskazanym numerem Centrum Assistance + 48 22 483 39 78

Informacje dotyczące zgłaszania roszczeń
Do obsługi roszczeń z tytułu ubezpieczeń zawartych w ramach programu grupowego ubezpieczenia NNW zostały przydzielone osoby, które zajmu-
ją się wyłącznie rozpatrywaniem wniosków dotyczących ubezpieczeń osobowych. Roszczenie można zgłosić:

Szczegółowe informacje dotyczące zgłoszenia szkody oraz wymaganych dokumentów są dostępne pod poniższym linkiem: https://colonnade.pl/zglos-szkode
Dodatkowo informacje na temat statusu szkody i procesu likwidacji można uzyskać telefonicznie pod numerem tel. 22 528 51 00 lub drogą mejlową, 
wysyłając zapytanie na adres: szkody@colonnade.pl

  W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: torun@nsagent.pl

Ubezpieczenie zawarte jest na podstawie oferty Colonnade Insurance S.A. Oddział w Polsce dla Klientów Nord Serwis Sp. z o.o. i Ogólnych warunków ubezpieczenia następstw nie-
szczęśliwych wypadków dla dzieci, młodzieży, pracowników w placówkach oświatowych oraz odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, a także w związku z nauką lub odbywa-
niem praktyk uczniowskich (School Protect 2022/2023) zatwierdzonych przez Dyrektora Colonnade Insurance Société Anonyme Oddział w Polsce w dniu 4 marca 2022 r., dostępnych 
na stronie: https://www.colonnade.pl/dlafirm/ubezpieczeniaosobowe/ubezpieczenienastepstwnieszczesliwychwypadkowdladzieci w części „Dokumenty do pobrania”.
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 k.c. Zadaniem tego materiału jest przedstawienie warunków ubez-
pieczenia 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 w wymienionych wyżej OWU.

Internetowo poprzez stronę:  
https://colonnade.pl/zglos-szkode

Pocztą elektroniczną na adres:  
szkody@colonnade.pl 

Pocztą tradycyjną na adres:  
Colonnade Insurance S.A. Oddział w Polsce
Dział Likwidacji Szkód 
ul. Prosta 67, 00-838 Warszawa
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