Zielona Góra, czerwiec 2018
W nawiązaniu do posiadanego pełnomocnictwa brokerskiego oraz w związku z koniecznością
dokonania wyboru Ubezpieczyciela w zakresie ubezpieczenia grupowego NNW na 2018/2019
rok, uprzejmie informuję, iż zwróciłam się do kilku wiodących Towarzystw Ubezpieczeniowych z
prośbą o przedstawienie ofert ubezpieczenia.
Na zapytanie odpowiedziały:
- PZU
- Gothaer
- Compensa
- Signal Iduna
- AXA
- Interrisk
- TUW TUW
Zwróciliśmy szczególną uwagę na sugestie z Państwa strony co do wysokości składki oraz na
strefę świadczeń związanych z uszczerbkami na zdrowiu, istotnym elementem było świadczenie
uzyskane w wyniku drobnych uszczerbków, jak i poważnych kontuzji oraz szerokie wsparcie
finansowe i organizacyjne dla rodziców poszkodowanych dzieci w wypadku, w procesie leczenia
i powrotu do zdrowia. Po otrzymaniu ofert z wyżej wymienionych towarzystw i szczegółowym
przeanalizowaniu

warunków

ogólnych

zaproponowanych

programów

przedstawiliśmy

zestawienie mające na celu porównanie tychże ofert z uwzględnieniem obecnego programu
ubezpieczeniowego. Wszystkie porównywane Towarzystwa Ubezpieczeniowe spełniają wymogi
bezpieczeństwa finansowego określone prawem oraz mają długoletnie doświadczenie na rynku
ubezpieczeń w tym ubezpieczeń NNW dla dzieci i młodzieży szkolnej. Po dokonaniu dogłębnej
analizy zebranych ofert zarekomendowaliśmy ofertę: TU AXA oraz ofertę TU COMPENSA,
które znacząco przewyższają swoim zakresem pozostałe oferty.
Wybór oferty TU Compensa uzasadniają następujące przesłanki:
1. Wysokość sum ubezpieczenia dzieci 17 000 zł za składkę 53 zł.
2. Szeroki zakres tabeli uszczerbków na zdrowiu ( za 1% uszczerbku 170zł) – w tym
świadczenia za drobne wypadki nie określone w tabeli w wysokości 1,5% sumy ubezpieczenia,
czyli 255zł.
3. Koszty leczenia obejmujące ; refundację wizyt w prywatnych placówkach służby zdrowia,
refundację kosztów poniesionych na zakup zleconych leków i środków opatrunkowych,
refundację kosztów rehabilitacji na najwyższym na rynku limitem 40% sumy ubezpieczenia,
czyli do 6 800zł ( najwyższy na rynku limit kosztów)

4. Włączenie do ubezpieczenia wyczynowego uprawiana sportu, bez potrzeby ubezpieczenia
dodatkowego dzieci w klubach sportowych.
5. Włączenie dziennego świadczenia szpitalnego w wysokości 35zł za dzień pobytu w szpitalu
dziecka po wypadku oraz dziennego świadczenia szpitalnego w wysokości 35zł za dzień pobytu
w szpitalu dziecka w wyniku choroby.
6. Zwrot kosztów korepetycji wskutek NW – limit 400zł
7. Jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania ubezpieczonego w kwocie
1 000zł. Dotyczy następujących chorób; anemia aplastyczna, choroba tropikalna, guz mózgu,
mocznica, nowotwór złośliwy, paraliż, poliomelitis, stwardnienie rozsiane, sepsa, udar mózgu,
zawał serca.
7. Łatwość zgłoszenia szkód do wyboru metodą tradycyjną, czyli papierowe wypełnienie
wniosku, telefoniczne zgłoszenie,

za pośrednictwem Internetu. Sposób likwidacji szkód jest

również bardzo istotny dla naszej kancelarii gdyż bierzemy czynny w nim udział, służąc
pomocą rodzicom.
8. Bliskość oddziału Towarzystwa Ubezpieczeniowego COMPENSA– Zielona Góra ul. Wiśniowa
19A- co może być istotna informacją dla Rodziców poszkodowanych dzieci potrzebujących
bezpośredniego wsparcia w procesie zgłaszania szkód i ich likwidacji.
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