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Propozycja ubezpieczenia NNW dla uczniów oraz pracowników placówek oświatowych.  
 
Szanowni Państwo,  
 

Nord Partner Sp. z o.o. jest jednym z największych polskich brokerów ubezpieczeniowych, dysponującym  
w całości rodzimym kapitałem. Jesteśmy nowoczesną firmą działającą na rynku polskim 20 lat, oferującą usługi 
doradcze z zakresu zarządzania ryzykiem, doboru ubezpieczeń i likwidacji szkód. Charakteryzuje nas 
wszechstronność, dzięki której współpracujemy z podmiotami wszystkich segmentów rynku, dostarczając optymalną  
i kompleksową ochronę ubezpieczeniową na wypadek rożnych rodzajów zdarzeń. W naszej działalności sięgamy do 
najwyższych standardów pracy brokerskiej, reprezentowanych przez wieloletnie doświadczenie naszych 
pracowników, kreatywność i wysoką etykę zawodową.  

 
W celu zapewnienia naszym Klientom najwyższej jakości obsługi, oddajemy do ich dyspozycji 24 placówki 

przedstawicielskie, rozmieszonych na terenie całego kraju. Siedzibą Nord Partner Sp. z o.o. jest Toruń, natomiast 
Biuro Zarządu znajduje się w Warszawie. Poszczególne przedstawicielstwa mieszczą się w następujących miastach:  

 
 

● Brodnica   ● Lublin  ● Toruń  
● Bydgoszcz   ● Łódź      ● Olsztyn 
● Częstochowa   ● Opole  ● Warszawa 
● Gdynia       ● Piła   ● Wrocław 
● Gorzów Wielkopolski  ● Poznań  ● Zielona Góra  
● Kalisz   ● Rzeszów  ● Białystok 
● Katowice   ● Szczecin  ● Koszalin 
● Kraków   ● Gdańsk    

 
 
 

Na mocy doświadczeń nabytych podczas współpracy z placówkami edukacyjnymi na terenie całej Polski, 
przygotowaliśmy dla Państwa pociech, program ubezpieczenia NNW. Został on wybrany z ofert kilku rożnych 
towarzystw, które przesłały swoje rozwiązania w odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Przygotowanie i wybór programu 
rekomendowanego dla Państwa, przeprowadzono w drodze konsultacji z Radami Rodziców, Rodzicami oraz 
Nauczycielami z którymi broker już współpracuje, stąd też pewność, że będzie on odpowiadał Państwa potrzebom 
i oczekiwaniom. W związku z indywidualnym podejściem do potrzeb każdego klienta, dajemy możliwość zmian  
w niektórych aspektach proponowanego rozwiązania po uprzednim kontakcie z przedstawicielem regionalnym.  

 
  Zalety dedykowanego programu:   
 
 Zakres terytorialny – cały świat  (ochrona całodobowa: w domu, na wakacjach, na zielonych szkołach)  

 W zakresie amatorskie i wyczynowe uprawianie sportu   

 Szeroka tabela uszczerbków (tzw. ZUS-owska) 

 Wysokie sumy ubezpieczenia nawet do 100.000 zł.  

 Możliwość indywidualnego przystąpienia do ubezpieczenia NNW na zasadach grupowych 

 Możliwość indywidualnych WPŁAT  na konto polisowe 

 Koszty leczenia skutków NW – uwzględniają zabiegi potrzebne do powrotu do pełnej sprawności  

 Świadczenie bólowe -  wypłata przy braku uszczerbku (2 wizyty, w tym 1 kontrolna) 

 Świadczenie za pogryzienie/ukąszenie przez zwierzęta – bez pobytu w szpitalu  

 Wyższe sumy ubezpieczenia w świadczeniach najczęściej występujących – uszczerbkach  

 Poważne zachorowania dziecka – w każdym wariancie ubezpieczenia  

 Pomoc brokera przy zgłaszaniu roszczeń – dedykowany opiekun dla Państwa placówki  

 Prosty sposób zgłaszania roszczeń (pisemnie, mailowo, telefonicznie)  

 
W celu przystąpienia do ubezpieczenia prosimy o kontakt z przedstawicielem regionalnym – kontakt poniżej 
 

Z przyjemnością odpowiem na Państwa pytania i rozwieje wszelkie wątpliwości. 
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Drodzy Rodzice,  

 

Poniżej znajduje się sześć wariantów ubezpieczenia, przedstawiających przygotowaną ochronę dla Państwa pociech. 

W każdej placówce która zdecyduje się przystąpić do programu może funkcjonować jeden lub też kilka z nich – to 

Państwo decydujecie jak szeroką ochroną będą objęte dzieci. Składka za ubezpieczenie jest wartością roczną za cały 

rok polisowy. W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.  

 

 
COLONNADE (dawne AIG) 
ZAKRES UBEZPIECZENIA 

 
WARIANT I 

 
WARIANT II 

 
WARIANT III 

 
WARIANT IV 

 
WARIANT V 

 
WARIANT VIP 

SUMA UBEZPIECZENIA 
[ZŁ] 

Śmierć Ubezpieczonego na skutek NW (w tym w 

wyniku zawału serca lub udaru mózgu) 10.000 12.000 15.000 18.000 25.000 50.000 

Śmierć Rodzica Osoby ubezpieczonej w 
następstwie NW 

1.000 2.000 3.000 5.000 10.000 10.000 

CAŁKOWITE TRWAŁE INWALIDZTWO 10.000 12.000 15.000 18.000 25. 000 50.000 

 
  CZĘŚCIOWE TRWAŁE INWALIDZTWO 

 

  uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW 
  (za  każdy  1% uszczerbku na zdrowiu; 

  obejmuje: złamania, skręcenia, zwichnięcia) 
 

10.000 
 

100 za 1% 

 
 

15.000 
 

150 za 1% 
 

25.000 
 

250 za 1% 

 
 

35.000 
 

350 za 1% 

 
 

50.000 
 

500 za 1% 

 
 

100.000 
 

1.000 za 1% 

 
 

Zwrot kosztów poniesionych w wyniku 

częściowego trwałego inwalidztwa lub inwalidztwa:  
wózek inwalidzki lub naprawa środków 
ortopedycznych i pomocniczych, w tym okulary 
korekcyjne lub aparat słuchowy 

500 750 1.250 1.750 2.000 2.000 

Świadczenie bólowe (2 wizyty, w tym 1 kontrolna) 100 150 200 200 200 200 

Koszty leczenia skutków NW (np.: badania, 

lekarstwa, rehabilitacja, wizyty lekarskie, środki 
lecznicze) 

250 500 750 1.000 1.250 2.000 

Pogryzienie lub ukąszenie przez zwierzęta 
(jednorazowo - potwierdzone wizytą lekarską) 100 150 250 350 500 1.000 

Wstrząśnienie mózgu u  Ubezpieczonego w wyniku 
NW(jednorazowo - potwierdzone wizytą lekarską) 100 150 250 350 500 1.000 

Świadczenie z tytułu poparzeń 1.000 1.500 2.000 2.500 2.500 3.000 
  Dodatek dla osoby ratującej życie 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

Dodatkowe świadczenie: Koszty pogrzebu 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 
Okaleczenie i oszpecenie twarzy 1.250 1.250 1.500 2.000 3.000 5.000 
Uszkodzenie zębów 
na skutek Nieszczęśliwego Wypadku 1.000 1.000 1.250 1.500 1.500 2.000 

Świadczenie z tytułu porażenia / paraliżu 4.000 5.000 7.500 10.000 12.000 15.000 
Świadczenie z tytułu przebudowy domu oraz 

modyfikacji pojazdu 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

Poważne zachorowania 1.000 1.000 1.000 2.000 3.000 5.000 
ŚWIADCZENIA SZPITALNE Z TYTUŁU NNW 
(płatne od 1  dnia;  za każdy  dzień pobytu, jeżeli pobyt trwał 
co najmniej 2 dni; maksymalnie za 365 dni) 

 
35zł/dzień 

 
35zł/dzień 

 

35zł/dzień 
 

45zł/dzień 

 

50zł/dzień 

 

100zł/dzień 

ŚWIADCZENIA SZPITALNE Z TYTUŁU CHOROBY 

(płatne od 1  dnia;  za każdy  dzień pobytu, jeżeli pobyt 

trwał co najmniej 3 dni; maksymalnie za 60 dni) 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

35zł/dzień 

 

50zł/dzień 

SKŁADKA ROCZNA OD OSOBY 
(zawiera wyczynowe uprawianie sportu) 30 41 59 76 105 188 

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Ogólne Warunki 
Ubezpieczenia są dostępne na stronie internetowej Towarzystwa Ubezpieczeniowego.  
 


