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INSTRUKCJA PRZYSTĄPIENIA DO UBEZPIECZENIA 

 
1. Informacje ogólne. 

Ubezpieczenie jest dobrowolne. Każdy z rodziców i dzieci ma możliwość 

skorzystania z niego. Poprzez wspólne zamówienie dla wszystkich jednostek 

uzyskaliśmy najkorzystniejsze warunki ubezpieczenia oraz składki ubezpieczeniowej. 

 

2. Kto może przystąpić do ubezpieczenia? 

Do ubezpieczenia może przystąpić każde dziecko uczące się z jednostce oświatowej 

samorządu (przedszkole, szkoła, dom dziecka, żłobek, gimnazjum itd.). Do 

ubezpieczenia mogą przystąpić także nauczyciele, pracownicy administracji i inni 

pracujący w danej jednostce. 

 

3. Co trzeba zrobić żeby przystąpić do ubezpieczenia? 

Żeby przystąpić trzeba wybrać wariant ubezpieczenia, dostarczyć składkę do placówki 

oświatowej. Wariant ubezpieczenia wybieramy poprzez przyniesienie odpowiedniej 

składki do osoby zbierającej składki w szkole wraz z informacją jaki wariant się 

wybiera na ulotkach Supra Brokers które zostaną dostarczone do placówek 

oświatowych najpóźniej do dnia 10.09.2018 r. 

 

4. Od kiedy działa ubezpieczenie? 

Ubezpieczenie rozpoczyna się od dnia 01.09.2018 roku i trwa do 31.08.2019 roku. 

 

5. Do kiedy należy podjąć decyzję o ubezpieczeniu dziecka w szkole ? 

Do dnia 19.10.2018 r. (termin ostateczny) jednostka oświatowa wysyła do brokera 

pocztą elektroniczną (na formularzu Supra Brokers S.A. który jest w załączeniu) tylko 

jedną listę osób objętych ubezpieczeniem NNW w poszczególnych wariantach oraz 

jedną listę osób objętych ubezpieczeniem OC. Osoby te będą ubezpieczone od dnia 

01.09.2018 r. 

• Na końcu niniejszej instrukcji w wersji graficznej znajduje się wzór przykładowej 

listy przystępujących wraz z formularzem kontrolnym 

 

6. Kiedy placówka otrzyma polisy ubezpieczeniowe ? 

Polisy ubezpieczeniowe dla każdej jednostki, osobno dla NNW i OC, zostaną 

dostarczone w wersji elektronicznej do dnia 15.09.2018 r. bez wykazu 

ubezpieczonych. Następnie po otrzymaniu do dnia 19.10.2018 r. list przystępujących, 
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ubezpieczyciel prześle aneksy do polis, uwzględniające wykazy ubezpieczonych – 

w wersji elektronicznej do 05.11.2018 r. i w papierowej do dnia 15.11.2018 r. 

 

7. Jak zgłaszać szkody w początkowym okresie ? 

Od dnia 01.09.2018 r. do dnia 15.10.2018 r. przy zgłaszaniu szkody osoby 

ubezpieczone będą zobowiązane potwierdzić datę wpłaty składki w jednostce 

oświatowej  oraz wybór wariantu na formularzu zakładu ubezpieczeń. 

 

8. Do kiedy należy wpłacić składkę za polisę ? 

Rodzice składkę przynoszą do szkoły do dnia 30.09.2018 r. Składka płatna będzie 

przez placówkę oświatową w całości za wszystkich ubezpieczonych do dnia 

15.11.2018 r. do Zakładu Ubezpieczeń na nr konta podany w polisie 

ubezpieczeniowej.  

 

9. Kto może przystąpić do ubezpieczenia OC ? 

Do ubezpieczenia OC mogą przystąpić wszyscy pracownicy placówki oświatowej. 

 

 


