Broker Ubezpieczeniowy dla dzieci

WARIANT 1

COLONNADE

Suma ubezpieczenia w
PLN

ZAKRES UBEZPIECZENIA
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NNW
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NNW komunikacyjnego lub w placówce oświatowej
Śmierć Rodzica Ubezpieczonego w wyniku NNW
CZĘŚCIOWE TRWAŁE INWALIDZTWO
(uszczerbek w wyniku NW) za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu oraz 1% bólowego przy braku uszczerbku W
tym: złamania, zwichnięcia i skręcenia
w tym: Pogryzienie lub ukąszenie przez zwierzęta (świadczenie jednorazowe potwierdzone wizytą lekarską)
w tym: Wstrząśnienie mózgu u Ubezpieczonego w NW (świadczenie jednorazowe)
Świadczenie z tytułu poparzeń
CAŁKOWITE TRWAŁE INWALIDZTWO
Dodatkowe świadczenie: Koszty pogrzebu
Dodatkowe świadczenie: Dodatek dla osoby ratującej życie
Okaleczenie i oszpecenie twarzy
Uszkodzenie zębów na skutek NNW
Świadczenie z tytułu porażenia / paraliżu
Koszty leczenia skutków NW
w tym zwrot za uszkodzone okulary i aparaty słuchowe wskutek NW
Świadczenie z tytułu przebudowy domu lub modyfikacji pojazdu

SKŁADKA ROCZNA OD OSOBY

50.000
70.000
6.000

50.000
500 za 1%
525
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4.000
50.000
5.000
5.000
5.000
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8.000

56

(z rozszerzeniem o wyczynowe uprawianie sportu)

NR POLISY:

4212100361

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ OCHRONĘ W TYCH PROGRAMACH:
 Ubezpieczenie działa na całym świecie, 24h na dobę przez 365 dni w roku, w szkole , w domu, na
wakacjach i wycieczkach
 Chroni uczniów uprawiających sport w szkole i poza szkołą
 Szeroki zakres ubezpieczenia (najszersza tabela uszczerbków ZUSowska)
 Szybki i prosty sposób zgłaszania zdarzeń (telefonicznie, mailowo, pisemnie) – opieka brokerska

SPOSOBY ZGŁASZANIA ZDARZEŃ w COLONNADE




Na maila – skan druku zgłoszenia roszczenia (dostępny na stronie szkoły) wraz ze skanem dokumentacji
medycznej wysyłamy na adres: szkody@colonnade.pl
Telefonicznie pod numerem:+48 22 545 85 50 Colonnade
Zgłoszenie on-line na stronie internetowej lub pisemnie na odpowiednim druku wraz z dokumentami
na adres: Colonnade, ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa, Dział Roszczeń

Pomoc brokerska: Łukasz Bedełek tel. +48 784 913 417
Łukasz Bedełek
Broker Ubezpieczeniowy

tel. +48 784 913 417
lukasz.bedelek@broker-gold.pl

