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PODSTAWA PRAWNA: Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia „Grono” 03/12
OKRES UBEZPIECZENIA: 1 rok
ZAKRES UBEZPIECZENIA: uczniowie

* system świadczeń proporcjonalnych – wypłata świadczenia równa jest iloczynowi sumy ubezpieczenia oraz wskaźnika procentowego uszczerbku ustalonego na podstawie „Tabel procentowego 

uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku”

Zakres i warunki ubezpieczenia
Suma ubezpieczenia

Wariant I Wariant II

Zakres ochrony pełny - 24h, Świat pełny - 24h, Świat

Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku – Klauzula I 20 000 zł 40 000 zł

Śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego – Klauzula II 20 000 zł 40 000 zł

Trwały uszczerbek na zdrowiu – system świadczeń proporcjonalnych*
Klauzula VI
• złamania, oparzenia, pogryzienia
• następstwa ataku padaczki
• utrata całkowita lub częściowa wzroku, słuchu
• inne urazy powstałe w następstwie NNW

20 000 zł 40 000 zł

Pobyt w szpitalu – Klauzula X
18 200 zł
50zł/dzień

18 200 zł
50zł/dzień

Naprawa lub zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych  
oraz koszty przeszkolenia zawodowego inwalidów – Klauzula XIV 5 000 zł 5 000 zł

Koszty leczenia – Klauzula XV 1 000 zł 1 000 zł

Koszty rehabilitacji – Klauzula XVI 2 000 zł 2 000 zł

Koszty operacji plastycznych – Klauzula XVII 5 000 zł 5 000 zł

Koszty odbudowy stomatologicznej – Klauzula XVIII (Wariant 1 – szpital) 5 000 zł 5 000 zł

Koszty odbudowy stomatologicznej – Klauzula XVIII (Wariant 2 – bez szpitala) 700 zł 700 zł

Pomoc assistance na terenie RP – Klauzula XXI
m.in.: wizyta lekarza, pielęgniarki, transport medyczny, dostarczenie leków, 
pomoc psychologa, całodobowy dostęp do infolinii medycznej

tak tak

Składka za 1 osobę 40,00 zł 55,00 zł

Oferta ubezpieczenia GRONO  
GRUPOWE UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW
DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

UWAGA: Składka minimalna z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia wynosi 150 zł. Minimalna rata miesięczna składki z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia wynosi 
250 zł. Minimalna rata kwartalna składki z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia wynosi 200 zł.

POSTANOWIENIA DODATKOWE: W przypadku ryzyka Koszty odbudowy stomatologicznej wariant 2, nie będzie stosowany zapis punktu 2 z klauzuli XVIII, OWU 
GRONO 3/12. Wypłata z tytułu ryzyka Koszty odbudowy stomatologicznej będzie ograniczony do jeden z dwóch wariantów.

TECHNICZNA OBSŁUGA UBEZPIECZENIA:
Na podstawie sporządzonej oferty na wniosek Ubezpieczającego wystawiona zostanie polisa ze wskazanym grupy Ubezpieczonych wariantem ubezpieczenia.

1. Zmiany Ubezpieczonych:
a. W ramach umowy ubezpieczeniowej istnieje możliwość zmiany liczby osób objętych ubezpieczeniem pod warunkiem 
 każdorazowego zgłoszenia zmiany przez Ubezpieczającego do Aviva. Ubezpieczający jest zobowiązany w terminie wskazanym  
 w polisie, informować o zmianach dotyczących liczebności ubezpieczonej grupy.
b. Jeżeli podczas trwania umowy ubezpieczenia liczebność grupy zmieni się w stosunku do liczby osób zgłoszonych do ubezpieczenia   przy 
zawarciu umowy ubezpieczenia, wówczas: – o ile strony nie umówiły się inaczej w przypadku zwiększenia się liczby osób w grupie – składka określona przy zawarciu 
umowy ubezpieczenia wzrasta proporcjonalnie licząc od miesiąca, w którym liczba osób w grupie uległa zwiększeniu; – o ile strony nie umówiły się inaczej w przypadku 
zmniejszenia się liczby osób w grupie – składka określona przy zawarciu umowy ubezpieczenia zmniejsza się proporcjonalnie licząc  
od miesiąca, w którym liczba osób w grupie uległa zmniejszeniu.
2. Ostateczne rozliczenie składki ubezpieczeniowej nastąpi w ciągu 30 dni od dnia zakończenia okresu ubezpieczenia na podstawie rzeczywistej liczby Ubezpieczonych.
3. Zgłoszenia zmian Ubezpieczonych należy przesyłać za pomocą formularza dostępnego na stronie https://www.aviva.com.pl/zgloszenia wybierając jako typ zgłoszenia: 
„Zgłoszenie osoby do ubezpieczenia” lub „Wykluczenie Ubezpieczonego z ubezpieczenia”.
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