Jako państwa broker biorąc pod uwagę obecną sytuację chciałbym poinformować o
możliwościach i ogólnych zasadach zawierania umów ubezpieczenia Następstw
Nieszczęśliwych Wypadków dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2020/2021. Ubezpieczyciele
uwzględniając przepisy epidemiologiczne przygotowują kilka możliwości technicznych zarówno
w zakresie prezentowania oferty jak i zawierania ubezpieczenia. Ponieważ proces ten nadal
trwa, sugeruje wstrzymanie się w chwili obecnej od podejmowania decyzji o wyborze oferty i
podjęcie ich tak jak dotychczas w drugiej połowie sierpnia. Być może w sierpniu będziemy mogli
się spotkać osobiście co ułatwi nam proces wyboru ubezpieczenia. Oferty z moją rekomendacją
dostarczę do końca czerwca.
Obecnie umowę ubezpieczenia można będzie zawrzeć na dwa sposoby
Umowa grupowa
•

zawierana przy współudziale placówki oświatowej

•

wybór oferty w drugiej połowie sierpnia dokonywany zgodnie z przyjętą procedurą
placówki

•

jeden wariant dla wszystkich dzieci

•

składka opłacana w formie gotówki w szkole lub przelewem online indywidualnie przez
rodzica z wykorzystaniem udostępnionego przez placówkę linku do strony
ubezpieczyciela (nowość)

•

początek odpowiedzialności 1 września

•

odroczona płatność składki nawet do 15 października

•

umowa imienna, konieczność zebrania od rodziców podpisanych oświadczeń.

•

dostęp do wszelkich informacji o ofercie na stronie placówki i kancelarii brokerskiej

To nadal najczęściej spotykana forma umowy. Należy ją traktować jako umowę podstawową
gdzie wysokość składki jest dostosowana do możliwości finansowych większości rodziców.
Formalności po stronie rodzica ograniczone są do minimum (zapłata składki i podpisanie
oświadczenia). Najczęściej spotykana wysokość podstawowego świadczenia za 100%
uszczerbek na zdrowiu waha się od 10 000 do 20 000zł. Można się spotkać z ofertami
grupowymi w formie bezimiennej, ale podstawa prawna takich umów jest mocno wątpliwa.
Partycypacja ubezpieczonych w umowach grupowych wynosi ponad 80% liczby uczniów
placówki.
Umowa indywidualna
•

zawierana przez rodzica online za pomocą udostępnionego przez szkołę i kancelarię
linku lub osobiście w agencji ubezpieczeniowej

•

wiele wariantów do wyboru

•

możliwość wyboru wariantów ze znacznie wyższymi świadczeniami niż w umowie
grupowej

•

wyższa składka niż w umowie grupowej.

•

początek odpowiedzialności od wskazanej daty

•

odroczona płatność 7-14 dni w zależności od ubezpieczyciela

•

dostęp do wszelkich informacji o ofercie na stronie placówki i kancelarii brokerskiej

Umowy indywidualne skierowane są do rodziców oczekujących ponadprzeciętnej ochrony
swojego dziecka. Mogą być samodzielne lub stanowić uzupełnienie umowy grupowej. Ta forma
umowy kierowana jest również do placówek, które z różnych powodów nie prowadzą
grupowych form ubezpieczenia.Partycypacja ubezpieczonych w umowach indywidualnych
wynosi od 10 do 50% ogólnej liczby uczniów placówki. Im mniejszy ośrodek tym niższa
partycypacja.
Proszę o udostępnienie powyższej informacji rodzicom.
W razie jakikolwiek wątpliwości zapraszam do kontaktu telefonicznego lub mailowego.
Mariusz Jerka
broker ubezpieczeniowy

46-300 Olesno ul. Armii Krajowej 12
tel.603111301, 343504034

www.mariuszjerka.com



Pomyśl zanim wydrukujesz.

Treść tej wiadomości jest poufna i prawnie chroniona. Odbiorcą może być jedynie jej adresat z wyłączeniem dostępu osób trzecich.
Jeżeli nie jesteś adresatem tej wiadomości, jej rozpowszechnianie, kopiowanie, rozprowadzanie lub inne działanie o podobnym
charakterze jest prawnie zabronione i może być karalne.

