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The work matters.
Every day, in countries across the globe, Milliman works with clients to improve 
healthcare systems, manage emerging risks, and advance financial security, so 
millions of people can live for today and plan for tomorrow with confidence. 
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Formularz zamówienia prenumeraty
W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt: 22 844 78 86, e-mail: prenumerata@MiesiecznikUbezpieczeniowy.pl 

� DANE ZAMAWIAJĄCEGO

Imię i nazwisko:

Nazwa firmy:

Adres:

Kod, miasto:

NIP:

Telefon kontaktowy:

E-mail:

� DANE ODBIORCY PRENUMERATY (JEŻELI INNE NIŻ DANE ZAMAWIAJĄCEGO)

Imię i nazwisko:

Nazwa firmy:

Adres:

Kod, miasto:

q   Chcę zapłacić przelewem q   Chcę zapłacić gotówką

Jak zamówić?

1. Wpłacić kwotę brutto na konto:
UWiK Sp. z o.o.
ING Bank Śląski SA 
14 1050 1025 1000 0090 3104 9910

2. Przesłać mailem wypełniony formularz 
zamówienia wraz z dowodem wpłaty 
(potwierdzeniem przelewu) 
e-mail: prenumerata@MiesiecznikUbezpieczeniowy.pl

Realizacja zamówionej prenumeraty rozpocznie się po zidentyfikowaniu 
płatności na koncie. Wtedy też zostanie wystawiona faktura VAT 
za prenumeratę.
Bez dowodu wpłaty formularz zamówienia jest nieważny. 
Bez formularza zamówienia identyfikacja płatności może być niemożliwa. 

Jak zamówić?

1. Przesłać mailem wypełniony i podpisany
formularz zamówienia 
e-mail: prenumerata@MiesiecznikUbezpieczeniowy.pl

2. Opłacić kwotę brutto + koszt pobrania 
    za zaliczeniem pocztowym przy odbiorze
    pierwszego zamówionego numeru 
    Miesięcznika

Pierwszy numer Miesięcznika zostanie wysłany pocztą (za pobraniem) 
po otrzymaniu formularza zamówienia. 
Koszt przesyłki za pobraniem (zgodnie z aktualnym 
cennikiem usług pocztowych) ponosi Zamawiający. 
Faktura VAT za prenumeratę zostanie przesłana 
wraz z pierwszym zamówionym numerem. 

(miejsce, data) (podpis Zamawiającego)

PRENUMER ATA „Mies ięczn ika  Ubezp ieczen iowego”

� PODPIS ZAMAWIAJĄCEGO

PRENUMERATA ROCZNA Cena netto Cena brutto (z 8% VAT)

q  1 egzemplarz 399 zł 430,92 zł

q  2 egzemplarze
Drugi egzemplarz – 50% taniej! 599 zł 646,92 zł

q  3 egzemplarze
Trzeci egzemplarz – 75% taniej! 699 zł 754,92 zł

Uwaga! W okresie wakacyjnym (lipiec-sierpień) ukazuje się jeden numer.
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M I E S I Ę C Z N I K  U B E Z P I E C Z E N I O W Y

Przewagi konkurencyjne 
w ubezpieczeniach szkolnych

Przewagi produktowe
 y Wysoka suma ubezpieczenia – aż do 

200 tys. zł;
 y Szeroka tabela uszczerbków i sprawna likwi-

dacja szkód na podstawie dokumentacji 
medycznej;

 y Szeroki pakiet świadczeń assistance 
w produkcie (np. dziecko złamało nogę, 
zaopatrzone na SOR: Allianz pokrył koszty 
lekkiego gipsu, transportu do lekarza na 
wizytę kontrolną, wizyty lekarskie w prywat-
nej placówce, dostarczenie kul, organizację 
i pokrycie kosztów rehabilitacji, zwrot kosz-
tów leczenia);

 y Świadczenie poważne zachorowanie – 
wypłata 10 tys. zł za wystąpienie poważnego 
zachorowania ze zdefiniowanego katalogu;

 y Świadczenie pokrycie kosztów operacji pla-
stycznych – 10 tys. zł na koszty związane 
z operacjami po wypadku.

Wsparcie sprzedaży
 y Przyjazny, intuicyjny system sprzedażowy;
 y Elastyczny produkt, 3 pakiety z możliwo-

ścią opcji dodatkowych, dzięki czemu agent 
może uszyć ubezpieczenie na miarę potrzeb 
klienta;

 y Wsparcie agenta w sprzedaży poprzez 
kanał direct – przy zakupie w kanale 
direct podając kod agenta, klient otrzy-
muje 10% zniżki, a agent otrzymuje 
należną mu prowizję;

 y Regularne szkolenia produktowe;
 y Możliwość wystawienia polisy zdalnie 

poprzez wysyłkę kalkulacji na e-mail klienta, 
którą klient może zaakceptować z domu.

Allianz

Przewagi produktowe
 y Oddzielne limity na koszty leczenia i rehabi-

litację, dzięki czemu na każde ryzyko klient 
ma oddzielną, wysoką sumę ubezpieczenia;

 y Świadczenie za pobyt w szpitalu wypła-
cane jest już od pierwszej pełnej doby 
pobytu w szpitalu (w ramach zacho-
rowania i koniecznej hospitalizacji 
wypłata świadczenia nastąpi także, 
jeżeli powodem hospitalizacji byłby 
koronawirus);

 y W ramach oddzielnego ryzyka pokrywa-
nie kosztów operacji plastycznych w razie 
konieczności ich przeprowadzenia po NW;

 y Wysokie sumy zakupu środków ortopedycz-
nych i pomocniczych;

 y Dzięki portalowi MojaAviva klient może 
zlikwidować szkodę w pełni elektronicznie 
– wystarczy jedynie wybrać, jakiego urazu 
doznało dziecko, i załączyć wskazane doku-
menty bez konieczności pobierania dedyko-
wanych aplikacji.

Wsparcie sprzedaży
 y Przedstawiciele, dzięki narzędziom elektro-

nicznym, już od ubiegłego roku mogą prze-
kazać klientowi elektroniczną formę wnio-
sku, który klient może wypełnić na dowol-
nym urządzeniu typu komputer, tablet lub 
smartfon, a także dokonać płatności składki 
elektronicznie lub tradycyjnym przelewem;

 y U agenta widoczne są opłacone umowy;
 y Obecnie ze względów bezpieczeństwa, szko-

lenia zastąpiono webinarami dla agentów.

Aviva
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C Z E R W I E C  2 0 2 0

Przewagi konkurencyjne 
w ubezpieczeniach szkolnych

Przewagi produktowe
Z dniem 22 maja Bezpieczny.pl wprowadził nową ofertę 
ubezpieczenia NNW dla dzieci i młodzieży szkolnej, stu-
dentów i pracowników placówek oświatowo-wychowaw-
czych. Nową ofertę rozszerzono o 4 dodatkowe świadczenia:

 y pobyt w szpitalu w celu leczenia Covid-19 – świad-
czenie w wysokości od 200 do 500 zł (w zależności od 
wybranego wariantu) wypłacane jest w przypadku pobytu 
trwającego min. 2 dni od momentu zdiagnozowania 
Covid-19, przy czym jeżeli wskutek zachorowania na 
Covid-19 ubezpieczony będzie leczony na OIOM, 
Generali przyzna dodatkowe świadczenie w wyso-
kości równej świadczeniu na wypadek pobytu 
w szpitalu w celu leczenia Covid-19;

 y pomoc psychologiczna dla dziecka – po trauma-
tycznej sytuacji, np. poważnym zachorowaniu, śmierci 
rodzica lub rodzeństwa, próbie samobójczej, prześlado-
waniu – do 600 zł;

 y zwrot kosztów wycieczki szkolnej – jeżeli dziecko nie 
będzie mogło w niej uczestniczyć z powodu wypadku lub 
choroby – do 500 zł.

Pozostałe świadczenia, dostępne dotychczas w ofercie NNW, 
pozostają bez zmian. Szczególną uwagę warto zwrócić na:

 y śmierć rodzica wskutek nieszczęśliwego wypadku. Gene-
rali zobowiązane jest do zapłaty ubezpieczonemu wska-
zanej w dokumencie ubezpieczenia sumy ubezpieczenia. 
Świadczenie jest należne, jeżeli śmierć rodzica ubezpie-
czonego miała miejsce w ciągu 24 miesięcy od dnia zajścia 
nieszczęśliwego wypadku;

 y śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego – nieszczę-
śliwy wypadek w ruchu lądowym, powietrznym lub wod-
nym, któremu uległ ubezpieczony jako:

 y kierowca bądź pasażer quada, wyłącznie na drodze 
publicznej lub jako kierowca bądź pasażer: samochodu, 
motoroweru, motocykla, skutera, autobusu, pojazdu 
szynowego, rowerzysta lub pieszy (w tym także pod-
czas korzystania z hulajnogi elektrycznej) w rozumie-
niu prawa o ruchu drogowym;

 y pasażer statku morskiego, promu morskiego lub pasa-
żerskiego statku powietrznego. Pojęcia pojazd, rower, 
droga oraz kierowca rozumiane są zgodnie ze znacze-
niem nadanym przez obowiązujące przepisy prawa 
o ruchu drogowym;

 y tabelę urazów – ok. 400 urazów oraz uszczerbków 
wymienionych w OWU, w tym m.in.: rany skóry, opa-
rzenia, odmrożenia, złamania, zwichnięcia, wstrząśnie-
nie mózgu, uszkodzenia narządu słuchu i wzroku, utrata 
zębów stałych;

 y pobyt w szpitalu – maksymalnie 180 dni, płatne od pierw-
szego dnia pobytu;

 y zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, w tym odbu-
dowy zębów stałych. Generali zwraca niepokryte 
z powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego lub ubez-
pieczeń społecznych, koszty odbudowy zębów stałych, 
poniesione na odbudowę stomatologiczną uszkodzonego 
lub utraconego zęba stałego. Zwrot kosztów leczenia 
i rehabilitacji, w tym odbudowy zębów stałych następuje 
do wysokości sumy ubezpieczenia obowiązującej w dacie 
zajścia nieszczęśliwego wypadku, na podstawie dostarczo-
nych, imiennych rachunków albo faktur wystawionych na 
ubezpieczonego wraz z dokumentacją medyczną uzasad-
niającą te wydatki;

 y poważne zachorowania, w tym m.in. cukrzyca;
 y ugryzienie przez kleszcza. Ubezpieczyciel pokrywa 

koszty: wizyty, badań na boleriozę i antybiotykoterapii;
 y wyczynowe uprawianie sportu. Bardzo szeroka defini-

cja sportów, wszystkie sporty walki, również jazda konna; 
niezależnie od SKS, niezależnie do tego, czy uczeń chodzi 
do szkoły/klasy sportowej, czy nie;

 y sprawną likwidację szkód. Większość świadczeń 
wypłacana jest w ciągu 48h.

Wsparcie sprzedaży
 y Produkt indywidualny oferowany jest w tej samej cenie 

co grupowy;
 y Możliwość ubezpieczenia nawet 10 dzieci na jednej poli-

sie, a każde z nich może posiadać inny wariant ubezpie-
czenia;

 y Technologia „live cooking”, polegająca na zdalnym 
zawieraniu umowy ubezpieczenia bezpośrednio na ekra-
nie klienta. Dzięki temu zakup za pośrednictwem strony 
bezpieczny.pl spełnia wymogi narzuconego reżimu sani-
tarnego. Jednocześnie klient, który nie czuje się pew-
nie poruszając w internecie, otrzymuje od agenta pełne 
wsparcie w procesie zawarcia umowy ubezpieczenia. 
Z kolei agent otrzymuje pewność, że zakup polisy prze-
biegł poprawnie, a klient kupił ubezpieczenie z jego 
kodem;

 y E-ulotka to nic innego jak wyświetlona w witrynie bez-
pieczny.pl oferta ubezpieczenia NNW z naniesionymi na 
nią danymi kontaktowymi lokalnego pośrednika. E-ulotka 
dostępna jest dla pośredników posiadających urucho-
mioną opcję „live cookingu”. W e-ulotce dwukrotnie 
pojawia się numer telefonu lokalnego pośrednika oraz 
informacja o możliwości uzyskania od niego zdalnego 
wsparcia sprzedaży.

Bezpieczny.pl
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Przewagi konkurencyjne 
w ubezpieczeniach szkolnych

Przewagi produktowe
 y Możliwość jednoczesnego funkcjonowania kilku 

wariantów ubezpieczenia ze zróżnicowanymi 
sumami ubezpieczenia i składką;

 y Maksymalna, główna suma ubezpieczenia na 
poziomie 100 tys. zł stanowi realne zabezpiecze-
nie finansowe;

 y Ochrona pozostaje aktywna każdego dnia – ubez-
pieczenie działa na całym świecie, 24h na dobę, 
przez 12 kolejnych miesięcy;

 y Obszerna, licząca niemal 300 pozycji tabela 
uszczerbkowa, dostępna jest w każdym z ofero-
wanych wariantów, bez dopłaty składki dodatko-
wej;

 y Gwarancja wypłaty świadczenia za pobyt 
w szpitalu wskutek NW już od pierwszego 
dnia pobytu oraz szereg świadczeń dodatko-
wych, przewidzianych w sytuacjach szczegól-
nych, takich jak pobyt na OIOM;

 y Koszty powypadkowego leczenia stomato-
logicznego do wysokości 2 tys. zł w standar-
dzie polisy;

 y Aktywności sportowe realizowane poza zajęciami 
wychowania fizycznego, takie jak: szermierka, 
sporty walki, rekreacyjna i sportowa jazda konna, 
mogą być objęte za dopłatą dodatkowej składki;

 y Za dopłatą dodatkowej składki możliwość rozsze-
rzenia ochrony o ryzyko wystąpienia poważnego 
zachorowania z sumą ubezpieczenia 25 tys. zł;

 y Ubezpieczamy osoby do 26. roku życia kontynu-
ujące naukę;

 y Pakiet usług assistance (w tym pokrycie porad 
psychologicznych i fizjoterapeutycznych) 
dostępny jest w standardzie, bez dopłaty składki 
dodatkowej.

Wsparcie sprzedaży
 y Produkt udostępniany do dystrybucji part-

nerom w ramach posiadanych przez nich 
narzędzi online, co pozwala na utrzymanie 
przez nich pełnej kontroli nad posiadaną 
bazą klientów.

Chubb

Przewagi produktowe
 y Wysokie sumy ubezpieczenia – nawet do 

100 tys. zł;
 y Możliwość zawarcia ubezpiecze-

nia na okres krótszy niż 12 miesięcy 
(nawet na 1 dzień);

 y Możliwość elastycznego wyboru ryzyk 
i sum ubezpieczenia – możliwość dopa-
sowania umowy do potrzeb i możliwo-
ści klienta. Oprócz gotowych pakietów 
oferowany jest pakiet elastyczny – do 
bazy (3 ryzyka) można wybierać z wielu 
ryzyk, a w każdym dowolnie dopasowy-
wać sumę ubezpieczenia;

 y W zakresie zwrot kosztów prywatnych 
wizyt lekarskich (takich jak m.in. rehabi-
litacji, wizyt u ortopedy czy chirurga);

 y Możliwość rozszerzenia ochrony 
o poważne zachorowanie czy operacje 
chirurgiczne;

 y Szeroka tabela uszczerbków na zdrowiu;
 y Szybka likwidacja szkód, w przy-

padku zdarzeń za granicą brak 
wymogu tłumaczenia dokumentacji 
na język polski.

Wsparcie sprzedaży
 y Możliwość zawarcia ubezpieczenia na 

platformie direct;
 y Możliwość rozłożenia płatności na raty 

(2, 4 lub 12).

Concordia
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Przewagi konkurencyjne 
w ubezpieczeniach szkolnych

Przewagi produktowe
 y Dedykowane warianty ubezpieczenia;

 y Leczenie i rehabilitacja w prywatnych placówkach 

medycznych (zwrot kosztów);

 y Możliwość ubezpieczenia studentów dziennych;

 y Brak dolnej granicy wieku – możliwość 

ubezpieczenia dziecka od urodzenia;

 y Ochrona od następstw nieszczęśliwych wypad-

ków zaistniałych na całym świecie;

 y Ochrona w szkole, na wakacjach, w czasie wol-

nym, podczas zajęć w klubach sportowych;

 y W przypadku ubezpieczenia studentów dzien-

nych, którzy pracują dorywczo, ochrona świad-

czona jest również w pracy;

 y Niezależna wypłata świadczeń z każdego zakresu 

– odrębne sumy ubezpieczenia;

 y W zakresie ubezpieczenia pobyt w szpitalu 

wskutek choroby (w tym wskutek Covid-19) 

w wariancie prestiż;
 y Świadczenie szpitalne wskutek NW płatne już od 

1 dnia (pod warunkiem pobytu min. 3 dni);

 y Zakres obejmuje pogryzienie przez zwie-

rzęta (w tym m.in. kleszcze, psy lub ukąszenie 

przez osę);
 y Ochrona również w przypadku zdarzeń powsta-

łych w wyniku wyczynowego uprawiania spor-

tów (katalog dyscyplin);

 y Możliwość uzyskania wypłaty trzykrotności sumy 

ubezpieczenia w przypadku wyboru świadczenia 

„trwały uszczerbek na zdrowiu z progresją”;

 y Samodzielna rejestracja szkody przez 

klienta na stronie internetowej;

 y Dedykowani likwidatorzy dla tego typu spraw – 

w przypadku kontaktu pozwala na uzyskanie peł-

nej informacji o procesie.

Wsparcie sprzedaży
 y Prosty, intuicyjny system sprzedażowy;

 y Liczne podpowiedzi tłumaczące zakres 

danego przedmiotu ubezpieczenia;

 y Możliwość zdalnego zawarcia umowy;

 y Możliwość ubezpieczenia aż 6 dzieci na jednej 

umowie;
 y Ochrona już od następnego dnia po dniu zawar-

cia umowy.

Generali
Przewagi produktowe

 y Wypłata świadczenia w razie nieszczęśliwego 
wypadku, który spowoduje:

 y uszczerbek na zdrowiu (ubezpieczony nie musi 
doznać trwałego uszczerbku na zdrowiu),

 y hospitalizację (świadczenie za pobyt w szpitalu),
 y śmierć ubezpieczonego;

 y W przypadku uszczerbku na zdrowiu – wypłata 
świadczenia na podstawie dokumentów medycz-
nych bez konieczności czekania na zakończenie 
leczenia. Opieramy się na tabeli uszczerbkowej, 
opisującej zarówno rozpoznanie, jak i skutek nie-
szczęśliwego wypadku;

 y Pokrycie kosztów leków związanych z leczeniem 
choroby spowodowanej ugryzieniem lub ukąsze-
niem przez owada lub kleszcza;

 y Wypłata jednorazowego świadczenia 
w związku z zachorowaniem na sepsę lub 
inwazyjną chorobę pneumokokową. A także 
w przypadku wstrząśnienia mózgu;

 y Wypłata jednorazowego świadczenia w wyso-
kości 5 tys. zł w wyniku zachorowania na 
Covid-19. A także wypłata świadczenia za 
pobyt w szpitalu w wyniku zachorowania na 
Covid-19;

 y Wysokie sumy ubezpieczenia NNW – nawet do 
100 tys. zł. Ochrona dziecka również w przypadku 
nieszczęśliwego wypadku powstałego podczas 
uprawiania sportów;

 y Ubezpieczenie Assistance Zdrowie i Szybka 
Pomoc, polegające na organizacji i świadczeniu 
pomocy w zdarzeniach ubezpieczeniowych.

Wsparcie sprzedaży
 y Możliwość łatwego dopasowania zakresu ubez-

pieczenia do potrzeb dzięki modułowej budowie 
oferty;

 y Intuicyjny kalkulator oferty na stronie www, pro-
wadzący klienta przez proces zakupowy. Kalkulator 
na bieżąco przelicza koszt polisy w zależności od 
dobieranych zakresów ubezpieczenia oraz zawiera 
przystępny opis wszystkich produktów;

 y Materiały marketingowe dla agentów zawie-
rające podstawowe informacje o produkcie;

 y Nowoczesna strona internetowa marki 
Link4 Mama.

Link4
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Przewagi konkurencyjne 
w ubezpieczeniach szkolnych

Przewagi produktowe
 y Produkt dostępny w formie ubezpieczenia indywidualnego, 

rodzinnego lub grupowego;
 y 5 opcji głównych oraz 27 atrakcyjnych opcji dodatko-

wych do wyboru;
 y Telemedycyna: porady internisty, pediatry lub porada diete-

tyczna przez telefon lub internet;
 y Pakiet ONKO (Druga Opinia Lekarska Krajowa, telekon-

sultacje lekarzy specjalistów: chirurga, nefrologa, kardiologa, 

endokrynologa, reumatologa, specjalisty chorób zakaźnych 

lub onkologa);
 y e-Rehabilitacja (sesje rehabilitacyjne w domu pod zdalnym 

nadzorem doświadczonego fizjoterapeuty za pośrednictwem 

aparatury sterująco-telemonitorującej);
 y Pakiet Kleszcz i rozpoznanie boreliozy (pokrycie kosztów 

badań diagnostycznych, antybiotykoterapii, wizyty lekarskiej 

celem usunięcia kleszcza oraz wypłata jednorazowego świad-

czenia za zdiagnozowanie boreliozy);
 y Zwrot kosztów opłaconej wycieczki szkolnej po nie-

szczęśliwym wypadku (refundacja kosztów za opłaconą 

wycieczkę szkolną, organizowaną przez placówkę oświatową);

 y Opieka nad dzieckiem przebywającym w szpitalu (świadcze-

nie płatne za każdy dzień pobytu rodzica lub opiekuna praw-

nego ubezpieczonego w szpitalu, przy pobycie trwającym co 

najmniej 3 dni);
 y Koszty leczenia po ekspozycji (zwrot kosztów za konsulta-

cje specjalistyczne, badania diagnostyczne oraz profilaktykę 

lekową w związku z zarażeniem HIV lub WZW podczas zdo-

bywania kwalifikacji do wykonywania zawodu medycznego);

 y Zwrot kosztów dostosowania mieszkania lub pojazdu 

po nieszczęśliwym wypadku;
 y Assistance Informatyczny w ramach EDU Plus;

 y Asysta Prawna, czyli pomoc prawnika w sporach (m.in. z pra-

codawcą);
 y Ochrona ubezpieczeniowa w trakcie całego roku szkolnego 

24 godziny na dobę, również w okresie wakacji, na obszarze 

całego świata.

Wsparcie sprzedaży
 y Dostępność na platformie sprzedażowej iPortal oraz poprzez 

narzędzie EDU Plus Online;
 y Ubezpieczenie indywidualne i rodzinne dostępne 

w polisie mobilnej;
 y Możliwość zakupu ubezpieczenia za pomocą QR 

kodu;
 y Możliwość tworzenia wirtualnych ofert dla placówek oświa-

towych, w których rodzice mogą zdecydować się na zakup 

wybranego wariantu ubezpieczenia dla swojego dziecka.

InterRisk

Przewagi produktowe
 y Możliwe jest ubezpieczenie dzieci już od dnia 

ich narodzin. Na jednej polisie rodzice mogą 
wskazać aż do 10 dzieci;

 y Ubezpieczenie NNW dostępne jest w 3 róż-
nych wariantach (Standard, Optimum, Pre-
mium) – każdy rodzic może wybrać zakres 
ochrony odpowiedni dla swojego dziecka;

 y Wysokość odszkodowania znana jest 
klientowi przed zakupem produktu. Jeśli 
dziecko ulegnie wypadkowi, za każdy uraz 
z określonej kategorii, zostanie wypłacona 
konkretna kwota. Co więcej, nie obowią-
zuje limit wypłat, czyli niezależnie od tego, ile 
wypadków zdarzy się podczas okresu ubez-
pieczenia, firma wypłaci świadczenie za każdy 
z nich;

 y Aby uzyskać świadczenie nie jest 
konieczne udokumentowanie zakoń-
czonego leczenia – jego wypłata nastąpi po 
otrzymaniu przez Nationale-Nederlanden 
zawiadomienia o zajściu wypadku objętego 
ochroną. Do wniosku konieczne jest dołącze-
nie dokumentacji medycznej;

 y Polisa obowiązuje na terenie całego świata 
przez cały rok. Oznacza to, że obejmuje ona 
wypadki w szkole, na lekcjach, podczas zajęć 
pozaszkolnych, w domu, jak również na 
wycieczkach i wakacjach za granicą;

 y Klienci mają możliwość rozszerzenia polisy 
o pakiety assistance, działające na tere-
nie RP. W razie wypadku można skorzystać 
m.in. z korepetycji, domowych wizyt lekarza, 
transportu medycznego czy usługi dostarcza-
nia leków. Z kolei w ramach opieki medycz-
nej ubezpieczyciel zapewnia wizyty u specja-
listów, badania, zabiegi ambulatoryjne oraz 
rehabilitację.

Wsparcie sprzedaży
 y Ubezpieczenie NNW „Ubezpieczenie 

dziecka bez przerwy” dostępne jest przez 
stronę internetową nn.pl. Osoby zaintereso-
wane zakupem polisy mogą liczyć na łatwą 
ścieżkę sprzedaży i zgłoszenia uszczerbku.

Nationale-Nederlanden
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Przewagi konkurencyjne 
w ubezpieczeniach szkolnych

Przewagi produktowe
 y Szeroki zakres ochrony dla uczniów i stu-

dentów, jak również dla nauczycieli;

 y Ubezpieczenie można dopasować do indy-

widualnych potrzeb dzięki elastycznemu 

ustaleniu sumy ubezpieczenia;

 y Świadczenie wypłacane za samo wystąpie-

nie szkody – nie musi się skończyć trwałym 

uszczerbkiem na zdrowiu;

 y Wypłata podwójnej sumy ubezpiecze-

nia w przypadku śmierci ubezpieczo-

nego na terenie placówki oświatowej;

 y Nacisk na wsparcie poszkodowanego 

poprzez m.in. zwrot kosztów leczenia i reha-

bilitacji;
 y Szeroki zakres usług assistance na teryto-

rium Polski jako stały element ubezpieczenia 

NNW – bez potrzeby rozszerzania ubezpie-

czenia.

Wsparcie sprzedaży
 y Szkolenia produktowe stacjonarne i webina-

rowe; 
 y Bieżące wsparcie merytoryczne dla agentów;

 y Możliwość zawierania umów online.

PZU Przewagi produktowe
 y Kompleksowe, całoroczne ubezpieczenie dla dzieci i mło-

dzieży do 26. roku życia;
 y Ochrona na terenie całego świata;
 y Składki od 40 zł rocznie, z atrakcyjnymi zniżkami dla 

rodzeństwa;
 y Szeroki zakres ubezpieczenia obejmujący m.in. obszerny 

katalog poważnych zachorowań (w tym zachorowanie 
na Covid-19 dla dzieci do 18. roku życia), pobyt w szpi-
talu w wyniku choroby, interwencję lekarską czy rany (bez 
względu na ich wielkość);

 y Niezależna SU dla złamań, skręceń i zwichnięć – 
wypłata z tego tytułu nie pomniejsza SU z tytułu trwa-
łego uszczerbku;

 y Szeroki pakiet assistance zawierający m.in. korepetycje;
 y Brak wyłączenia dla wyczynowego uprawiania sportu;
 y Ochrona w trakcie amatorskiego uprawiania sportów walki 

w zakresie ochrony dla ubezpieczonych do 15-go roku życia.

Wsparcie sprzedaży
 y Prosty proces sprzedaży, oferta skonstruowana w formie:

 y grupy otwartej: możliwość sprzedaży za pośrednictwem 
spersonalizowanego linku referencyjnego dla OFWCA;

 y grupy zamkniętej dla danej szkoły – możliwość sprzedaży 
polisy w sposób tradycyjny oraz online, za pośrednictwem 
dedykowanego linka wygenerowanego dla danej szkoły;

 y zniżki na ubezpieczenie NNW dla drugiego i kolejnego 
dziecka w rodzinie.

Signal Iduna

Przewagi produktowe
 y W celu zapewnienia jak najlepszej, kompleksowej 

ochrony i opieki uczniom oraz pracownikom pla-
cówek oświatowych oferujemy możliwość zawar-
cia ubezpieczenia na wysokie sumy ubezpieczenia 
oraz zakres dający realną ochronę – np. włączamy 
sport wyczynowy dzieci i młodzieży w standar-
dzie ochrony;

 y Warunki ubezpieczenia opisane w prosty, przy-
stępny sposób, aby były bardziej zrozumiałe dla 
ubezpieczonych osób;

 y Możliwość elastycznego kształtowania ochrony 
ubezpieczeniowej dopasowanej do potrzeb 
naszych klientów, w tym można rozszerzyć polisę 
o ciężkie zachorowanie dziecka;

 y Ochrona ubezpieczeniowa 24/7 na całym świecie 
obejmująca nie tylko pobyt dziecka w szkole czy 

w drodze do i ze szkoły, ale również na wakacjach, 
feriach i podczas zajęć życia prywatnego, a także 
zajęcia w klubach i sekcjach sportowych;

 y Serwis na wysokim poziome, rzetelna i sprawna 
likwidacja szkód. Zdecydowana większość 
spraw rozpatrywana i zamykana jest w ter-
minie 48 godzin, przy bardzo niskim wskaź-
niku odmów;

 y Nieustannie pracujemy nad poprawą naszej oferty 
skierowanej do edukacji, aby zapewnić jak najbar-
dziej kompleksową ochronę i serwis na jak naj-
wyższym poziomie. Szczególnie w momencie zaj-
ścia zdarzenia, nieszczęśliwego wypadku, ale także 
uproszczenie i usprawnienie procesów zawierania 
i przystępowania do umowy ubezpieczenia.

Uniqa 
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Przewagi konkurencyjne 
w ubezpieczeniach szkolnych

Przewagi produktowe
 y Oprócz standardowego zakresu NNW (stały 

uszczerbek na zdrowiu, śmierć ubezpieczo-

nego, naprawa lub nabycie przedmiotów 

ortopedycznych i środków pomocniczych), 

ubezpieczenie zawiera bardzo szeroki zakres 

ochrony, obejmujący m.in: zasiłek dzienny, 

koszty leczenia NNW w RP, dzienne świad-

czenie szpitalne czy pokrycie kosztów nie-

obecności dziecka na zajęciach dodatkowych. 

Warta wypłaca również świadczenie za 

urazy niepowodujące stałego uszczerbku 

na zdrowiu, takie jak np. stłuczenie, 
pogryzienie przez zwierzę, ukąszenie 
czy użądlenie. Ubezpieczenie zapewnia sze-

reg świadczeń niezwiązanych z nieszczęśli-

wym wypadkiem, w tym:
 y śmierć w wyniku nowotworu złośliwego,

 y śmierć z powodu wrodzonej wady serca,

 y pobyt w szpitalu w wyniku choroby,

 y śmierć rodzica/opiekuna prawnego;

 y Na szczególną uwagę zasługuje świadcze-

nie „pobyt w szpitalu w wyniku choroby”, 

ponieważ w tym przypadku Warta odpo-
wiada również za pobyt w szpitalu 
w wyniku zachorowania na Covid-19, 
pod warunkiem, że trwał on minimum 

5 dni. W takim przypadku wypłacane jest 

jednorazowe świadczenie w wysokości 
200 zł;

 y Usługi assistance, w tym: zorganizowanie 

wizyty lekarza, pielęgniarki czy u psychologa, 

transport medyczny, dostawę sprzętu rehabili-

tacyjnego, dostęp do konsultacji medycznych/

infolinii czy korepetycje z wybranych przed-

miotów;
 y W ramach pakietu dla ucznia, bez żad-

nych dodatkowych opłat, ochrona obej-

muje wypadki, które mogą zdarzyć się pod-

czas amatorskiego i wyczynowego uprawia-

nia sportu zarówno w szkole, jak i poza szkołą 

– w ramach sekcji lub klubów sportowych, 

polegające na regularnym uczestnictwie w tre-

ningach i zawodach sportowych, również 

w zakresie uprawiania sportów wysokiego 

ryzyka (np. piłka ręczna, nożna, siatkowa, 

koszykowa, sporty/sztuki walki, jeździectwo);

 y Dodatkowe ubezpieczenie odpowie-
dzialności cywilnej w życiu prywat-
nym skierowane do studentów. Obej-

muje ono odpowiedzialność za szkody oso-

bowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim 

w związku z wykonywaniem czynności 

w życiu prywatnym, nauką na uczelni lub 

odbywaniem praktyk studenckich. Dodat-

kowo obejmuje szkody powstałe w nierucho-

mości oraz mieniu ruchomym stanowiącym 

wyposażenie nieruchomości, z której student 

korzystał na podstawie umowy najmu;

 y Szybka i sprawna likwidacja szkód. Szkodę 

można zgłosić telefonicznie lub przez inter-

net, dołączając niezbędne dokumenty 

np. dokumentację medyczną z przebiegu 

leczenia powypadkowego. W celu przyspie-

szenia procesu likwidacji szkód w OWU 

zamieszczona została tabela, zawierająca infor-

macje na temat procentu stałego uszczerbku 

na zdrowiu za najczęściej spotykane urazy. 

Uszczerbek na zdrowiu jest ustalany na pod-

stawie przedstawionej dokumentacji medycz-

nej bez konieczności stawiennictwa na komi-

sji lekarskiej; 
 y Konkurencyjna składka np. przy sumie 

20 tys. zł – ok. 6 zł miesięcznie (rocznie: 

68 zł szkoła wyższa, 72 zł przedszkole; 76 zł 

liceum, technikum, szkoły policealne; 79 zł 

szkoła podstawowa).

Warta
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Przewagi konkurencyjne 
w ubezpieczeniach szkolnych

Źródło: Zestawienie przygotowano na podstawie informacji przesłanych przez poszczególnych ubezpieczycieli.
Grafiki: M.Style© Happy Art/stock.adobe.com.

Przewagi produktowe
W tym roku Wiener zaprezentował odświeżoną 
ochronę ubezpieczeniową Pakiet Oświata. Jego 
wyróżniki to:

 y Dodatkowe świadczenie w wysokości 100% 
SU w przypadku śmierci ubezpieczonego, 
jeśli NW nastąpił na terenie placówki oświa-
towej oraz świadczenie w wysokości 50% SU 
wypłacane, jeżeli NW nastąpił wskutek aktów 
terroru;

 y W przypadku świadczenia z tytułu 
uszczerbku na zdrowiu ochrona ubez-
pieczeniowa obejmuje NW spowodo-
wany aktem terroru;

 y Szeroki katalog poważnych zachorowań 
w ramach Klauzuli świadczenia z tytułu 
poważnego zachorowania lub operacji chirur-
gicznej ubezpieczonego oraz wysoki limit na 
koszty leczenia po nieszczęśliwym wypadku, 
w tym na rehabilitację – 30% sumy ubezpie-
czenia, przy wariancie rozszerzonym. W przy-
padku wybrania SU z tytułu uszczerbku na 
zdrowiu wysokości 50 tys. zł, SU na koszty 
leczenia wynosi 15 tys. zł, w tym wysoki limit 
na odbudowę stomatologiczną zębów – 500 zł 
na jeden ząb;

 y Świadczenie szpitalne płatne od 1. dnia 
pobytu w szpitalu w przypadku nie-
szczęśliwego wypadku i od 3. dnia 
pobytu w szpitalu w przypadku choroby; 

 y Świadczenie edukacyjne wypłacane bez 
konieczności przedstawienia faktur – wystar-
czy niezdolność do nauki powyżej 14 dni 
szkolnych;

 y Umowa obejmuje następstwa nieszczęśliwych 
wypadków powstałych w związku z upra-
wianiem sportu (z wyłączeniem zawodo-
wego uprawiania sportu oraz sportów wyso-

kiego ryzyka) z uwzględnieniem następu-
jących sportów obronnych, sportów i sztuk 
walki: judo, jujitsu, karate, taekwondo, zapasy, 
aikido, tai chi, kung fu, capoeira, kendo, iaido, 
kyudo oraz signum polonicum, rekonstrukcji 
walk, bitew historycznych;

 y Odpowiedzialność za zajęcia w ramach 
SKS i UKS oraz podczas zajęć wycho-
wania fizycznego odbywających się 
w ramach planu lekcji w klasach lub 
szkołach sportowych.

Wsparcie sprzedaży
 y Wygodna forma sprzedaży online 

m.in. w mediach społecznościowych 
agentów – po otrzymaniu linku referen-
cyjnego od pośrednika, klient samodzielnie 
może zawrzeć umowę ubezpieczenia;

 y Eksperckie wsparcie menedżerów sprzedaży 
Wiener oraz zespołu trenerskiego;

 y Szkolenia online dostępne w ramach Wiene-
Rytmu i Akademii Dobrego Agenta;

 y Dostępna nowa grupa dyskusyjna na Face-
booku – Cafe Wiener, na której prowadzone 
są szkolenia, spotkania z ekspertami oraz cie-
kawe akcje i konkursy.

Wiener


