
 
Gorzów Wlkp. 28-09-2020 

 

SZANOWNI RODZICE DZIECI, 
uczęszczających do Żłobka Miejskiego nr 4 w Gorzowie Wlkp. 

 

Dokonany został wybór oferty ubezpieczenia grupowego Państwa dzieci w TU 
Generali S.A., zaakceptowanego przez Żłobek Miejski nr 4 w Gorzowie Wlkp.  
w porozumieniu z rodzicami, reprezentującymi poszczególne grupy podopiecznych 
placówki.  

Polisa jest ważna od 01-09-2020 do 31-08-2021r., a ochrona ubezpieczeniowa 
obejmuje zdarzenia, które m.in. zostały wymienione na odwrocie niniejszej informacji. 

W związku z obowiązującymi obostrzeniami sanitarnymi forma wpłaty na w/w 
dobrowolne ubezpieczenie odbywać się będzie za pośrednictwem przelewu bankowego 
lub przekazu pocztowego. 

 
Aby przystąpić do niniejszej polisy niezbędna jest wpłata kwoty w wysokości 39 zł 

w terminie do dnia 12 października 2020 roku na konto numer:  

 
16 1240 6494 1111 0011 0185 2400 

 
Odbiorcą przelewu jest obsługujący polisę agent Generali TU S.A.: 

Ubezpieczenia Piechaczek sp. z o.o. 
ul. Łokietka 32-33/48 
66-400 Gorzów Wlkp. 

W tytule przelewu proszę zawrzeć opis: 
 

Składka za polisę 90000403000 – imię i nazwisko dziecka 
 

Zapraszamy do skorzystania z w/w oferty. 
 

Jeśli ktokolwiek z Państwa chciałby rozszerzyć zakres ochrony swojego dziecka, 
bądź zwiększyć sumy ubezpieczenia w ramach dodatkowej polisy indywidualnej proszę  
o kontakt pod numerem telefonu 694 435 410 bądź zapraszam do naszego biura 
nieopodal żłobka przy Pl. Jana Pawła II 16E. 

       Dziękujemy  

Mateusz Piechaczek 
 

tel. kom. 694 435 410 
505 086 206 

ul. Łokietka 32-33/48; 66-400 Gorzów Wlkp.                                   www.ubezpieczenia-piechaczek.pl                                  biuro@ubezpieczenia-piechaczek.pl 
Pl. Jana Pawła II 16E; 66-400 Gorzów Wlkp. 

 



Generali T.U. S.A., ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa  
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 10623. Kapitał zakładowy: 191.000.000 PLN w pełni opłacony: NIP: 526-23-49-108. 
Spółka należąca do Grupy Generali, figurującej w Rejestrze Grup Ubezpieczeniowych prowadzonym przez IVASS.

Do powyższej oferty mają zastosowanie zapisy Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Bezpieczny.pl zatwierdzone Uchwałą Zarządu Generali  
i obowiązujące od dnia 21.05.2020 r.

Bezpieczny.pl Sp. z o.o. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. ul. Goplańska 56, 80-178 
Gdańsk, tel. 58 718 92 53, www.bezpieczny.pl, organ rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ VIII Wydział KRS, Nr KRS: 0000549919; NIP 5833177765; REGON 361124604

OFERTA UBEZPIECZENIA NNW ŻŁOBEK, PRZEDSZKOLE W FORMIE GRUPOWEJ IMIENNEJ LUB BEZIMIENNEJ
DLA UCZNIÓW I PRACOWNIKÓW ŻŁOBKÓW ORAZ PRZEDSZKOLI

Nagłe zdarzenia dziecka Suma ubezpieczenia (zł)

Śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego

Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku, zawału serca lub udaru mózgu

Uraz wskutek nieszczęśliwego wypadku
100% SU
stawka za 1% SU
w tym:  
     - rany skóry
     - oparzenia II stopnia i wyższe
     - odmrożenia
     - złamania, zwichnięcia, skręcenia
     - wstrząśnienie mózgu
     - uszkodzenia narządu słuchu i wzroku
     - utrata zębów stałych lub częściowa utrata korony zęba stałego
     - około 400 urazów oraz uszczerbków dostępnych w OWU

Zwrot kosztów naprawy, wypożyczenia lub zakupu środków pomocniczych – 
następstwa nieszczęśliwego wypadku
     - elementy wspomagające proces leczniczy: gorsety, protezy, kule,  
        stabilizatory, temblaki, aparaty ortopedyczne, aparaty słuchowe, oraz wózki   
        inwalidzkie.

Zwrot kosztów leczenia  i rehabilitacji, w tym odbudowy zębów stałych – 
następstwa nieszczęśliwego wypadku
w tym:
     - udzielenie pierwszej pomocy lekarskiej lub ambulatoryjnej po zdarzeniu,
     - pobytu w szpitalu (z wyłączeniem świadczeń ponadstandardowych), badań,  
       zabiegów (w tym zabiegów rehabilitacyjnych) i operacji (w tym niezbędnych  
       operacji plastycznych mających na celu usunięcie oszpecenia wynikłego  
       z nieszczęśliwego wypadku),
     - nabycia niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych przepisanych przez  
       lekarza,
     - transportu Ubezpieczonego z miejsca nieszczęśliwego wypadku do szpitala,   
       ambulatorium lub lekarza, jeżeli stan zdrowia Ubezpieczonego uniemożliwia  
       samodzielne dotarcie do szpitala lub ambulatorium, o ile koszty te zostały  
       poniesione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zostały zalecone przez  
       lekarza w związku z nieszczęśliwym wypadkiem potwierdzonym  
       dokumentacją medyczną i objętym ochroną ubezpieczeniową.

Poważne zachorowanie Ubezpieczonego
jedna z niżej wymienionych chorób: cukrzyca do 18. r. ż., dystrofia mięśniowa, 
guzy środczaszkowe, inwazyjna choroba pneumokokowa (IChP), niewydolność 
nerek, niewydolność wątroby, nowotwór złośliwy z białaczkmi i chłoniakami, sepsa, 
śpiączka, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
Prawo do świadczenia z tytułu zdiagnozowania u Ubezpieczonego 
poważnego zachorowania zostanie przyznane pod warunkiem, że: 
     - pierwsze zdiagnozowanie tego poważnego zachorowania miało miejsce  
       w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej oraz
     - zdiagnozowanie nastąpiło przed ukończeniem przez Ubezpieczonego  
       25. roku życia, a w przypadku cukrzycy przed ukończeniem przez  
       Ubezpieczonego 18. r. ż. 

Śmierć rodzica Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek choroby (jednorazowa wypłata 
świadczenia w przypadku pobytu w szpitalu trwającego minimum 5 dni, 
maksymalnie 2 świadczenia rocznie), w tym:

- COVID-19 (koronawirus) pobyt w szpitalu min.2 dni - łączna wysokość świadczenia 

- COVID-19 (pobyt na OIOM) - dodatkowe świadczenie

Wyczynowe uprawianie sportu (zakres obejmuje wyłącznie wychowanków)
W zakres ochrony wchodzą m.in. zajęcia szkolne oraz pozaszkolne: 
sporty walki, piłka nożna, siatkówka, koszykówka, lekkoatletyka, jazda konna, pływanie. 

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku 
(maksymalnie do 180 dni, płatne od pierwszego dnia pobytu)

Ugryzienie przez kleszcza (łącznie do 1 500 PLN)
- koszt wizyty u lekarza
- koszt badań na boreliozę
- koszt antybiotykoterapii

PLN 39
składka roczna

NNW ŻŁOBEK, PRZEDSZKOLE

Zdrowie Twojego dziecka Suma ubezpieczenia (zł)

Dodatkowe świadczenia w zakresie Suma ubezpieczenia (zł)

Pomoc psychologiczna (zakres obejmuje wyłącznie wychowanków)

Zwrot kosztów wycieczki szkolnej (zakres obejmuje wyłącznie wychowanków)

29 000

20 000
200

30 / dzień
SU 5 400

2 500

2 000

1 000

200

20 000

2 500

1 500
do 500
do 500
do 500

600

500

200
400


