
                                                                                    
 

                                                                        Broker Ubezpieczeniowy dla dzieci 
 

 
 

Marzena Spaniał 

Broker Ubezpieczeniowy 

tel. +48 605 170 879 

marzena.spanial@broker-gold.pl                   biuro@broker-gold.pl  

Szanowni Państwo, 

Poniżej 4 warianty ubezpieczenia (Ergo Hestia i Colonnade), z których możecie Państwo dowolnie wybrać 

jeden z podanych wariantów (w każdym Towarzystwie)  dla swojego dziecka oraz jeden z wariantów dla 

siebie, czyli Rodzica (oboje Rodziców) ubezpieczonego u nas dziecka.      

 OFERTA DLA DZIECI I PRACOWNIKÓW SZKOŁY 2018/2019 dla SP 5  MIŃSK MAZOWIECKI 

 

COLONNADE                
ZAKRES UBEZPIECZENIA  
 

WARIANT 2 WARIANT 4 

Suma ubezpieczenia w PLN 

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NNW, zawału serca bądź udaru mózgu 25.000 100.000 
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NNW komunikacyjnego lub w placówce oświatowej 37.500 150.000 
Śmierć Rodzica Ubezpieczonego w wyniku NNW 7.500 30.000 
CZĘŚCIOWE TRWAŁE INWALIDZTWO  
(uszczerbek w wyniku NW)  za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu oraz 1% bólowego przy braku 
uszczerbku W tym: złamania, zwichnięcia i skrecenia 

30.000 
300 za 1% 

100.000  
1.000 za 1% 

w tym: Pogryzienie lub ukąszenie przez zwierzęta (świadczenie jednorazowe potwierdzone wizytą 
lekarską)) 

375  1.500  

w tym: Wstrząśnienie mózgu u Ubezpieczonego w NW (świadczenie jednorazowe) 375  1.500  
Świadczenie z tytułu poparzeń 3.000 5.500  
CAŁKOWITE TRWAŁE INWALIDZTWO 25.000 100. 000  
Dodatkowe świadczenie: Koszty pogrzebu 5.000 5.000  
Dodatkowe świadczenie: Dodatek dla osoby ratującej życie 5.000 5 000  
Okaleczenie i oszpecenie twarzy 2.500 10.000  
Uszkodzenie zębów na skutek NNW (maksymalnie 300zł za ząb) 2.000 2.000  
Świadczenie z tytułu porażenia / paraliżu 12.500 50.000  
Koszty leczenia skutków NW    
w tym zwrot za uszkodzone okulary i aparaty słuchowe wskutek NW   

1.000 1.000 

świadczenie z tytułu przebudowy domu oraz modyfikacji pojazdu 6.000 10.000 
ŚWIADCZENIA SZPITALNE Z TYTUŁU NNW 
(płatne od 1. dnia za każdy dzień, jeżeli pobyt trwał co najmniej 2 dni; maksymalnie za 365 dni) 

50 zł / dzień 

ŚWIADCZENIA SZPITALNE Z TYTUŁU CHOROBY  
(płatne od 1. dnia za każdy dzień, jeżeli pobyt powyżej 3 dni; maksymalnie za 60 dni) 

50 zł / dzień 

 

SKŁADKA ROCZNA OD OSOBY        
(z rozszerzeniem o wyczynowe uprawianie sportu) 
 
 

 
67 

Polisa nr 
4212100050 

 

 
130 

Polisa nr 
4212100051 

 

Szanowni Państwo,  
Po wybraniu programu ubezpieczenia dla dziecka proszę o wpłatę składki na konto polisowe (przelew 
internetowy, bankowy lub na poczcie ) oraz podpisanie się na liście dzieci zgłoszonych  do ubezpieczenia 
dostępnych na spotkaniach w szkole lub na stronie internetowej szkoły przesłać  na adres: biuro@broker-
gold.pl najpóźniej do 30.09.2018. 
Zgłoszenie można również wykonać przez link bezpośrednio przez internet 

1. Składka 67 zł :   Potwierdzenie przystąpienia do ubezpieczenia NNW dla dzieci i młodzieży - Colonnade - Szkoła Podstawowa nr 5 Mińsk Mazowiecki 

2. Składka 130 zł  : Potwierdzenie przystąpienia do ubezpieczenia NNW dla dzieci i młodzieży - Colonnade - Szkoła Podstawowa nr 5 Mińsk Mazowiecki 

Dane do opłacenia składki za ubezpieczenie szkolne: 
Nr konta: 08 1050 1012 1000 0091 2092 6077 

tytuł przelewu: Imię i nazwisko dziecka, pesel dziecka, SP 5 Mińska Mazowiecki 

mailto:marzena.spanial@broker-gold.pl
mailto:biuro@broker-gold.pl
mailto:biuro@broker-gold.pl
mailto:biuro@broker-gold.pl
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLR5X1d4Rjc_eKmr1P48lkPi11SMAUNaEs7biUctcmoR_soA/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeb4r6tFXYd4YMPZRoywFbV6M7LF1MoGs5QDM1Nc22eHOgd0w/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link


                                                                                    
 

                                                                        Broker Ubezpieczeniowy dla dzieci 
 

 
 

Marzena Spaniał 

Broker Ubezpieczeniowy 

tel. +48 605 170 879 

marzena.spanial@broker-gold.pl                   biuro@broker-gold.pl  

OFERTA DLA DZIECI I PRACOWNIKÓW SZKOŁY 2018/2019 dla SP 5 Mińsk 

Mazowiecki 

ERGO HESTIA 
ZAKRES UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH 
WYPADKÓW 

 
WARIANT 1 

 
WARIANT 2 

   SUMA UBEZPIECZENIA W PLN     

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NNW, zawału serca bądź udaru mózgu 20.000 50.000 

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NNW komunikacyjnego 25.000 55.00 

Śmierć Rodzica Ubezpieczonego w wyniku NNW 2.000 3.000 

TRWAŁE USZCZERBEK w wyniku NW za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu 
zgodnie z tabelą uszczerbków ZUS,                                                                        
oraz omdlenia o nieznanej przyczynie i atak padaczki 

20.000 
 

200 za 1% 

50. 000 
 

500 za 1% 
w tym: Złamania, zwichnięcia i skręcenia  200 za 1% 500 za 1% 

W tym: Świadczenie z tytułu oparzenia i odmrożenia  200 za 1% 500 za 1% 

Pogryzienie lub ukąszenie przez zwierzęta                                                               
(wypłata na podstawie wizyty lekarskiej potwierdzająca zdarzenie) 

150 200 

Koszty nabycia środków pomocniczych, protez i innych przedmiotów 
ortopedycznych 

Do 6.000 Do 6.000 

Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego wrodzonej wady serca 3.000 4..000 

Operacje plastyczne w wyniku NNW Do 3.000 Do 3. 500 

Koszty leczenia stomatologicznego w NNW (limit 300 zł za ząb) Do 2.000 Do 2.500 

Koszty przekwalifikowania osób niepełnosprawnych Do 6.000 Do 6.000 

Zwrot kosztów zakupu lub naprawy okularów korekcyjnych lub aparatów 
słuchowych w wyniku NW 

Do 200 Do 200 

Koszty leczenia skutków NW  Do 1.000 Do 1.000 

Pakiet bólowy (min 2 wizyty lekarskie) 200 200 

ŚWIADCZENIA SZPITALNE Z TYTUŁU NNW 
 (płatne od 1. dnia za każdy dzień w szpitalu, jeżeli pobyt trwał co najmniej 24h; 
maksymalnie za 365 dni) 

70 /dzień 70  /dzień 

ŚWIADCZENIA SZPITALNE Z TYTUŁU CHOROBY  
(płatne od 1. dnia za każdy dzień, min. 72 h pobyt ; maksymalnie za 90 dni) 

30  /dzień         30  /dzień 

SKŁADKA ROCZNA OD OSOBY                                                                                                    
(z rozszerzeniem o wyczynowe uprawianie sportu) 

44 
Polisa nr 

436000165560 

103 
Polisa nr 

436000165563 

Szanowni Państwo,  
Po wybraniu programu ubezpieczenia dla dziecka proszę o wpłatę składki na konto polisowe 
(przelew internetowy, bankowy, na poczcie )oraz podpisanie się na liście dzieci zgłoszonych          
do ubezpieczenia dostępnych na spotkaniach w szkole lub z załącznika dostępnego n stronie 
szkoły i przesłać na adres: marzena.spanial@broker-gold.pl najpóźniej do 30.09.2018. 
Zgłoszenie przez internet: Potwierdzenie przystąpienia do ubezpieczenia NNW dla dzieci i młodzieży - Ergo Hestii - SP 5 Mińsk Mazowiecki 

 

Dane do opłacenia składki za ubezpieczenie szkolne: 
Nr konta: 08 1050 1012 1000 0091 2092 6077 

tytuł przelewu: Imię i nazwisko dziecka, pesel dziecka, SP 5 Mińsk Mazowiecki 

mailto:marzena.spanial@broker-gold.pl
mailto:biuro@broker-gold.pl
mailto:marzena.spanial@broker-gold.pl
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScthgp92OdSEtlZRxio5GV9AgB6wiwcLyuiQ_Tm9bB8rEjotw/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link


                                                                                    
 

                                                                        Broker Ubezpieczeniowy dla dzieci 
 

 
 

Marzena Spaniał 

Broker Ubezpieczeniowy 

tel. +48 605 170 879 

marzena.spanial@broker-gold.pl                   biuro@broker-gold.pl  

OFERTA  DLA  RODZICÓW 2018/2019 dla SP 5 w Mińsku Mazowieckim 
Zainteresowani Rodzice ubezpieczeniem siebie w Colonnade mogą zadzwonić na infolinię                               

nr 22 276 26 03  i przystąpić do ubezpieczenia NNW szkolne dla Rodziców. 

Każdy z Rodziców, kto ubezpieczy swoje dziecko w Ergo Hestii może przystąpić do ubezpieczenia dla 

Rodziców  płacąc składkę na podany nr konta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERGO HESTIA 
ZAKRES UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH 
WYPADKÓW DLA RODZICÓW UBEZPIECZONYCH DZIECI 

 
 

WARIANT 2 

   SUMA UBEZPIECZENIA W PLN     

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NNW 20.000 

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NNW komunikacyjnego 25.00 

 
TRWAŁE USZCZERBEK w wyniku NW za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu 
zgodnie z tabelą uszczerbków ZUS                                                                   

20. 000 
200 za 1% 

w tym: Złamania, zwichnięcia i skręcenia  200 za 1% 

W tym: Świadczenie z tytułu oparzenia i odmrożenia  200 za 1% 

Pogryzienie lub ukąszenie przez zwierzęta                                                               
(wypłata na podstawie wizyty lekarskiej potwierdzająca zdarzenie) 

150 

Koszty nabycia środków pomocniczych, protez i innych przedmiotów 
ortopedycznych 

Do 6.000 

Operacje plastyczne w wyniku NNW Do 3. 000 

Koszty leczenia stomatologicznego w NNW (limit 300 zł za ząb) Do 2.000 

Koszty przekwalifikowania osób niepełnosprawnych Do 6.000 

Koszty leczenia skutków NW  Do 1.000 

ŚWIADCZENIA SZPITALNE Z TYTUŁU NNW 
 (płatne od 1. dnia za każdy dzień w szpitalu, jeżeli pobyt trwał co najmniej 72h; 
maksymalnie za 365 dni) 

70  /dzień 

SKŁADKA ROCZNA OD OSOBY                                                                                                    
(z rozszerzeniem o wyczynowe uprawianie sportu) 

50 
Polisa nr 436000165564 

Szanowni Państwo,  
Po wybraniu programu ubezpieczenia  proszę o wpłatę składki na konto polisowe (przelew internetowy, 
bankowy lub na poczcie ) i podpisanie się na liście Rodziców zgłoszonych do ubezpieczenia dostępnych na 
spotkaniach w szkole lub na stronie szkoły i przesłać na adres: biuro@broker-gold.pl    do 30.09.2018.   
Zgłoszenie internetowe: Potwierdzenie przystąpienia do ubezpieczenia NNW dla dzieci i młodzieży - Ergo Hestii - SP 5 Mińsk Mazowiecki 

         Dane do opłacenia składki za ubezpieczenie szkolne: 
Nr konta: 08 1050 1012 1000 0091 2092 6077 

tytuł przelewu: Imię i nazwisko Rodzica, pesel, SP 5 Mińsk Mazowiecki 

SPOSOBY ZGŁASZANIA ZDARZEŃ  w ERGO HESTII lub COLONNADE 

 Na maila – skan druku zgłoszenia roszczenia (dostępny na stronie szkoły)  wraz ze skanem dokumentacji 

medycznej wysyłamy na adres: brokerszkody@ergohestia.pl  lub szkody@colonnade.pl  

 Telefonicznie pod numerem: 058 555 55 55 Ergo Hestia lub +48 22 545 85 50 Colonnade 

 Zgłoszenie on-line na stronie internetowej lub pisemnie na odpowiednim druku wraz z dokumentami                   

na adres:       STU ERGO Hestia S.A., ul. Hestii 1, 81-731 Sopot , Dział Roszczeń 

                        Colonnade, ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa, Dział Roszczeń 

 

 

mailto:marzena.spanial@broker-gold.pl
mailto:biuro@broker-gold.pl
mailto:biuro@broker-gold.pl
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScthgp92OdSEtlZRxio5GV9AgB6wiwcLyuiQ_Tm9bB8rEjotw/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
mailto:brokerszkody@ergohestia.pl
mailto:szkody@colonnade.pl
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Marzena Spaniał 

Broker Ubezpieczeniowy 

tel. +48 605 170 879 

marzena.spanial@broker-gold.pl                   biuro@broker-gold.pl  

 

       SP 5 MIŃSK MAZOWIECKI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompleksowe rozwiązania! 

 

 Ubezpieczenie NNW dla dzieci i Rodziców (Rodzic może przystąpić                                                   

do ubezpieczenia NNW szkolne) 

 Możliwość rozszerzenie ochrony w czasie wyjazdów zagranicznych z kodem 

rabatowym dla dzieci i Rodziców 

 Zainteresowanych ubezpieczeniem medycznym zapraszam do kontaktu – proszę 

wysłać maila biuro@broker-gold.pl lub samodzielnie wybrać odpowiedni pakiet przez 

link https://www.medipakiet.pl/partner/gold  

Rekomenduję również Państwu możliwość uzupełnienia ubezpieczenia w czasie wyjazdów  za granicę, w 

szczególności pokrycie kosztów leczenia. Wchodząc na stronę  www.colonnade.pl  - ubezpieczenia turystyczne,  
możecie Państwo samodzielnie wykupić ubezpieczenie i skorzystać z kodu rabatowego uprawniającego do 10% zniżki                                                                                                                                                        

- po zalogowaniu się na loginie GOLD77 

- wpisując hasło GOLD77  i  kod zniżkowy GOLD77 

 
                                  
                                                                                                                                Z poważaniem  

Marzena Spaniał 
Broker Ubezpieczeniowy 

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  

 

mailto:marzena.spanial@broker-gold.pl
mailto:biuro@broker-gold.pl
mailto:biuro@broker-gold.pl
https://www.medipakiet.pl/partner/gold
http://www.colonnade.pl/

