
SZKOLNE.PL
U B E Z P I E C Z E N I A  S Z K O L N E

Dane Ubezpieczyciela:

Zakres terytorialny ochrony ubezpieczeniowej:

Zakres ochrony ubezpieczeniowej:

Okres ubezpieczenia:

Imię i Nazwisko:

Imię Nazwisko

PESEL

Imię Nazwisko

PESEL

Imię Nazwisko

PESEL

Ulica: (nr domu, mieszkania)
Miejscowość: (kod pocztowy )

Nr telefonu, adres email

Podstawa zawarcia ubezpieczenia: Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, zatwierdzone Uchwałą Zarządu 
Generali nr GNL/ob./17/12/2015 z dnia 22 grudnia 2015 roku wraz z Załącznikiem nr 1 i nr 2.

od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2019

Cały świat

Następstwa nieszczęśliwych wypadków – ochrona  24h / dobę

Generali T.U. S.A. ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dla dzieci i młodzieży szkolnej
Kwestionariusz

Nr polisy: 80131025992

DANE RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO

DANE UBEZPIECZONYCH DZIECI

NUMER KONTA GENERALI T.U. S.A. DO WPŁATY SKŁADKI

OŚWIADCZENIA

1

2

3

Wybieram *:

Wariant ubezpieczenia: I II III IV V VI

10 1030 1944 7435 8013 1025 9926

Proszę o objęcie wymienionych w niniejszym Kwestionariuszu osób pozostających pod moją opieką ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy ubezpieczenia potwierdzonej polisą nr 80131025992 zgodnie  z 
wybranym przeze mnie wariantem ubezpieczenia.
Wyrażam zgodę na przekazanie do Generali T.U. S.A. moich danych osobowych oraz danych osobowych osób wymienionych w niniejszym Kwestionariuszu pozostających pod moją opieką w celu niezbędnym do 
obsługi i wykonywania Umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Oświadczam, że przed przystąpieniem osób wymienionych w niniejszym Kwestionariuszu do umowy ubezpieczenia potwierdzonej polisą nr 80131025992 zostały mi doręczone i zapoznałem(am) się z Ogólnymi 
Warunkami Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, zatwierdzonymi Uchwałą Zarządu Generali nr GNL/ob./17/12/2015 z dnia 22 grudnia 2015 roku (dalej: OWU), wraz ze Skorowidzem i Załącznikami 
nr 1 i nr 2.
Oświadczam, że przed przystąpieniem osób wymienionych w niniejszym Kwestionariuszu do umowy ubezpieczenia potwierdzonej polisą nr 80131025992 zostały mi doręczone i zapoznałem(am) się z 
postanowieniami szczególnymi, których treść została przedstawiona w Załączniku nr 3 opisującym Wariant progresywny oraz zostałem(am) poinformowany(a) o zakresie odpowiedzialności, ograniczeniach 
odpowiedzialności Ubezpieczyciela i warunkach świadczenia ochrony oraz z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych
Oświadczam, że przed wyrażeniem zgody na finansowanie składki zapoznałem(am) się z zakresem odpowiedzialności i warunkami świadczenia ochrony ubezpieczeniowej z tytułu umowy ubezpieczenia 
potwierdzonej polisą nr 80131025992
Oświadczam, że przed przystąpieniem do umowy ubezpieczenia potwierdzonej polisą nr 80131025992 osób wymienionych w niniejszym kwestionariuszu zostałem(am) poinformowany(a), że przesłanie niniejszego 
kwestionariusza bez dołączonego przelewu, będącego potwierdzeniem opłacenia składki, uniemożliwia zawarcie umowy ubezpieczenia na rzecz wskazanych w niniejszym kwestionariuszu osób.
Upoważniam podmioty prowadzące działalność leczniczą do udzielenia na wniosek Generali T.U. S.A., pełnej informacji lub dokumentacji dotyczących stanu zdrowia osób niepełnoletnich pozostających pod moją 
opieką, w tym historii choroby, jak również przyczyny śmierci (z wyłączeniem wyników badań genetycznych), w celu dokonania oceny ryzyka lub prowadzenia postępowania celem ustalenia odpowiedzialności 
zakładu ubezpieczeń lub wysokości świadczenia; niniejsze upoważnienie nie wygasa z dniem mojej śmierci.
Upoważniam Narodowy Fundusz Zdrowia do udzielenia na wniosek Generali T.U. S.A., danych o nazwach i adresach świadczeniodawców, którzy udzielili świadczeń opieki zdrowotnej w związku z wypadkiem lub 
zdarzeniem losowym będącym podstawą ustalenia odpowiedzialności oraz wysokości odszkodowania lub świadczenia. Powyższe oświadczenia składam w imieniu Ubezpieczonego.
Administratorem podanych danych osobowych jest Nasz Broker Tomasz Szajbe 41-503 Chorzów ul. Kadecka 2 NIP 627-106-35-47 tel 032/2494035
Państwa dane osobowe oraz Państwa dziecka (podopiecznego) będą przetwarzane w celu zawarcia ubezpieczenia NNW z Towarzystwem Ubezpieczeniowym Generali, podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b) 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Administrator może się z Państwem skontaktować w sprawach związanych z zawartą umową w celu uzyskania informacji na temat Państwa zadowolenia z oferowanego produktu, w celach związanych z likwidacją 
ewentualnej szkody oraz w celu przypomnienia o zbliżającej się dacie końca obowiązywania umowy, podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych).
Odbiorcą danych osobowych Państwa oraz dziecka (podopiecznego) będzie TU Generali w celu realizacji umowy ubezpieczenia, Kancelaria Brokerska Aspergo w celu obsługi brokerskiej oraz operator serwisu 
internetowego iszkolne.pl. 
Państwa dane będą przechowywane przez okres pełnych pięciu lat od końca roku obrachunkowego.
Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych Państwa dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarza lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Przysługuje Państwu prawo przeniesienia danych do innego Administratora.
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi na sposób przetwarzania Państwa danych osobowych przez Naszą Firmę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych jest konieczne w celu zawarcia umowy ubezpieczenia. Nie podanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości objęcia ochroną ubezpieczeniową od Następstw Nieszczęśliwych 
Wypadków Państwa lub Państwa dziecka (podopiecznego).

Data i podpis Rodzica/Opiekuna/ubezpieczonego

* Proszę zaznaczyć krzyżykiem  wybrany wariant ubezpieczenia.



Informacja dla rodziców i opiekunów
o ubezpieczeniu NNW dzieci i młodzieży na nowy rok szkolny 2018/2019

www.iszkolne.pl
GENERALI TU S.A. - rekomendowane przez Kancelarię Brokerską ASPERGO.
 

Początek ochrony ubezpieczeniowej - 1.09.2018 r.
Dokumenty i informacje dostępne na stronie www.iszkolne.pl
Termin opłacenia składki - 31.10.2018 r.
 

Każdy Rodzic samodzielnie wybiera wariant ubezpieczenia dla swojego dziecka.
Ubezpieczenie dla dzieci do 20-go roku życia!
Maksymalne świadczenie to aż 275 000 zł.
Składka ubezpieczeniowa już od 36 zł za cały rok!
Każde kolejne dziecko to tylko 50% składki wariantu wybranego dla pierwszego dziecka.
Jeden kwestionariusz dla wszystkich dzieci bez względu na to czy chodzą do szkoły,
przedszkola czy też nie.
Ubezpieczenie obejmuje amatorskie, wyczynowe i zawodowe uprawianie sportu!
 

Przystąpienie do ubezpieczenia:
 

1) wersja tradycyjna - przesłanie wypełnionego i podpisanego kwestionariusza z dowodem opłaty składki 
pocztą na adres ASPERGO Przedstawicielstwo w Chorzowie lub skanem na adres mailowy iszkolne@aspergo.pl
2) wersja elektroniczna – zakup NNW online poprzez stronę www.nnw.iszkolne.pl

Kancelaria Brokerska ASPERGO, Przedstawicielstwo w Chorzowie
ul. Kadecka 2, 41-500 Chorzów, 

e-mail: iszkolne@aspergo.pl 
telefony opiekunów ubezpieczenia 500 250 370, 606 685 182. 

ASPERGO
K A N C E L A R I A  B R O K E R S K A

SZKOLNE.PL
U B E Z P I E C Z E N I A  S Z K O L N E

Wariant
uprawianie sportu w każdym wariancie

Suma ubezpieczenia

Maksymalne świadczenie za 
trwały uszczerbek na zdrowiu

SKŁADKA ROCZNA
DLA  PIERWSZEGO DZIECKA

Zwrot kosztów leczenia
(poniesione na terenie RP)

Koszty nabycia środków
pomocniczych w tym wózek inwalidzki

Koszty rehabilitacji

Niezdolność do nauki

Rany cięte i szarpane

Pogryzienia przez zwierzęta
Wszelkie pokąsania, ukąszenia

Wstrząśnienie mózgu

Oparzenia, odmrożenia

Operacje, zabiegi, związane z NW

Pobyt w szpitalu w wyniku
nieszczęśliwego wypadku

Rekonwalescencja poszpitalna

Odbudowa stomatologiczna zębów

Sepsa

Pobyt w szpitalu w wyniku choroby

Pobyt w szpitalu w wyniku zatrucia

Utrata wzroku (1 oko) / słuchu (1 ucho)

Koszty ratownictwa

Zgon wskutek NW

Zgon Rodzica wskutek NW

Trwała niezdolność Rodzica do pracy
wskutek NW

Wariant I

13 200 zł

66 000 zł

36 zł

do 5 280 zł

do 5 280 zł

do 2 640 zł

15 zł dziennie

200 zł
Brak uszczerbku na zdrowiu

200 zł

200 zł

Tak

Tak

26 zł / 13 zł

20 zł

300 zł za ząb

528 zł

500 zł

20 zł

19 800 zł

3 000 zł

13 200 zł

1 500 zł

1 500 zł

Wariant II

16 500 zł

82 500 zł

46 zł

do 6 600 zł

do 6 600 zł

do 3 300 zł

15 zł dziennie

200 zł
Brak uszczerbku na zdrowiu

200 zł

200 zł

Tak

Tak

28 zł / 14 zł

20 zł

300 zł za ząb

660 zł

500 zł

20 zł

24750 zł

3 000 zł

16 500 zł

2 000 zł

2 000 zł

Wariant III

22 000 zł

110 000 zł

56 zł

do 8 800 zł

do 8 800 zł

do 4 400 zł

20 zł dziennie

200 zł
Brak uszczerbku na zdrowiu

250 zł

250 zł

Tak

Tak

40 zł / 20 zł

30 zł

300 zł za ząb

880 zł

500 zł

20 zł

33 000 zł

3 000 zł

22 000 zł

2 000 zł

2 000 zł

Wariant IV

27 500 zł

137 500 zł

68 zł

do 11 000 zł

do 11 000 zł

do 5 500 zł

20 zł dziennie

200 zł
Brak uszczerbku na zdrowiu

250 zł

250 zł

Tak

Tak

40 zł / 20 zł

30 zł

300 zł za ząb

1 100 zł

500 zł

20 zł

41 250 zł

3 000 zł

27 500 zł

3 000 zł

3 000 zł

Wariant V

33 500 zł

167 500 zł

90 zł

do 13 400 zł

do 13 400 zł

do 6 700 zł

20 zł dziennie

200 zł
Brak uszczerbku na zdrowiu

250 zł

250 zł

Tak

Tak

60 zł / 30 zł

50 zł

300 zł za ząb

1 340 zł

500 zł

20 zł

50 250 zł

3 000 zł

33 500 zł

4 000 zł

4 000 zł

Wariant VI

55 000 zł

275 000 zł

138 zł

SKŁADKA ROCZNA
ZA KAŻDE, KOLEJNE DZIECKO

18 zł 23 zł 28 zł 34 zł 45 zł 69 zł

do 22 000 zł

do 22 000 zł

do 11 000 zł

20 zł dziennie

200 zł
Brak uszczerbku na zdrowiu

250 zł

250 zł

Tak

Tak

60 zł / 30 zł

50 zł

300 zł za ząb

2 200 zł

500 zł

20 zł

82 500 zł

3 000 zł

55 000 zł

4 000 zł

4 000 zł

Kup NNW online - www.nnw.iszkolne.pl


