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I. Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejsza procedura ma zastosowanie do zawierania umów ubezpieczenia na podstawie Ogólnych 

warunków ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży oraz personelu 

w placówkach oświatowych „Oświata”, zwanych dalej OWU, zatwierdzonych Uchwałą nr 16/2019 

Zarządu Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  z dnia 11 kwietnia 2019 r., mających 

zastosowanie w umowach  grupowego i indywidualnego ubezpieczenia zawieranych od dnia           

14 kwietnia 2019 r. 

2. Zarządzaniem produktem zajmuje się Biuro Ubezpieczeń Detalicznych Centrali. 

3. Zakres terytorialny ubezpieczenia NNW obejmuje państwa całego świata. W przypadku 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz KL NNW zakres terytorialny obejmuje teren RP. 

4. W przypadku ubezpieczenia na wypadek śmierci wskutek aktu terroru oraz uszczerbku na zdrowiu 

wskutek aktu terroru ochrona ubezpieczeniowa dotyczy zdarzeń, które miały miejsce na terytorium 

krajów będących członkami Unii Europejskiej. 

5. Ubezpieczenie może być zawarte przez osoby fizyczne, osoby prawne lub inne jednostki 

organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. 

6. Ubezpieczenie może być zawarte, jako: 

 roczne,  

 krótkoterminowe. 

W przypadku klas maturalnych istnieje możliwość zawarcia umowy na okres 13 miesięcy. 

7. Ubezpieczenie może być zawarte w formie: 

 Indywidualnej – do 9 osób (włącznie), 

 Grupowej – od 10 osób. 

II. Klient docelowy 

1. Gminy, placówki oświatowe, rodzice z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz studenci. 

2. Ubezpieczenie odpowiada na potrzeby klientów związane z ochroną zdrowia lub życia – 24 h na 

dobę, na całym świecie z zastrzeżeniem ograniczeń wskazanych w OWU i klauzulach. Ochrona 

obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków, udar mózgu i zawał serca, a także zdarzenia 

związane z wykonywaniem pracy oraz uprawianiem sportów z wyłączeniem zawodowego 

uprawiania sportów i sportów wysokiego ryzyka.  

3. Produkt nie jest skierowany do osób obciążonych przeszłością chorobową (brak odpowiedzialności 

za następstwa wszelkich chorób lub stanów chorobowych z zastrzeżeniem udaru mózgu i zawału 

serca), osób uprawiających sport zawodowo, a także sporty wysokiego ryzyka. 
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III. Przedmiot i zakres ubezpieczenia 

1. Ważne definicje: 

1) Nieszczęśliwy wypadek – nagłe zdarzenie zaistniałe w okresie odpowiedzialności Gothaer 

TU S.A., wywołane przyczyną zewnętrzną (w tym aktem terroru), w następstwie którego 

Ubezpieczony, wbrew swojej woli, doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł. W 

rozumieniu OWU, nieszczęśliwym wypadkiem jest również udar mózgu oraz zawał serca; 

2) Personel – nauczyciele, wychowawcy, instruktorzy i inni pracownicy dydaktyczni zatrudnieni 

w placówce oświatowej na podstawie umowy o pracę albo umowy cywilnoprawnej, a także inni 

pracownicy placówki oświatowej zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Za członka 

personelu uważa się również dyrektora placówki oświatowej bądź inną osobę kierującą 

placówką oświatową; 

3) sporty wysokiego ryzyka – abseiling, alpinizm, alpinizm podziemny, baloniarstwo, B.A.S.E. 

jumping, bobsleje, bojery, buldering, bungee jumping, canoeing, downhill MTB, freediving, heli-

skiing, heli-snowboarding, himalaizm, hydrospeed, jazda na nartach lub snowboardzie poza 

wyznaczonymi trasami, kiteboarding, kite-skiing, kite-snowboarding, kitesurfing, lotniarstwo, 

mountainboarding, myślistwo, narciarstwo wodne, nurkowanie przy użyciu aparatów 

oddechowych i płetwonurkowanie sportowe, paralotniarstwo, parkour, rafting, rugby, 

spadochroniarstwo, speleologia, sporty lotnicze, sporty motorowe i motorowodne w ramach 

sekcji sportowych, sporty obronne, sporty i sztuki walki (za wyjątkiem sportów obronnych i 

sztuk walki uprawianych w ramach zajęć organizowanych na terenie placówki oświatowej), 

sporty wodne uprawiane na rzekach górskich, szybownictwo, trekking na wysokości powyżej 

2 500 m n.p.m., wakeboarding, wspinaczka, wspinaczka skalna lub lodowa, wspinaczka 

wysokogórska, wyprawy w obszary górskie i wyżynne na wysokości powyżej 5 500 m n.p.m., 

wyczynowa jazda na hulajnodze, zorbing, jazda na rowerze, motocyklach oraz quadach po 

terenie obfitującym w przeszkody (muldy, koleiny skoczne) lub po trasach, ze specjalnie 

przygotowanymi przeszkodami, w tym naturalnymi; 

4) „Tabela świadczeń stałych” – wykaz uszkodzeń ciała oraz odpowiadający im procentowy 

przedział uszczerbku na zdrowiu. Tabela stanowi załącznik do OWU; 

5) uszczerbek na zdrowiu – takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje 

upośledzenie czynności lub funkcji narządów lub organów; 

6) zawodowe uprawianie sportu – uprawianie sportów w celach zarobkowych. 

 

2. Uprawianie sportu 

1. Każda umowa ubezpieczenia obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w 

związku z uprawianiem sportu z wyłączeniem zawodowego uprawiania sportu oraz sportów 

wysokiego ryzyka. 
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2. Każda umowa ubezpieczenia obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w 

związku z uczestnictwem w zajęciach wychowania fizycznego w ramach planu lekcji w klasach 

sportowych i szkołach sportowych. 

3. Każda umowa ubezpieczenia obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w 

związku z uczestnictwem w zajęciach w szkolnych klubach sportowych (SKS) oraz 

uczniowskich klubach sportowych (UKS), organizowanych przez daną placówkę oświatową. 

4. Każda umowa ubezpieczenia obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w 

związku z uprawianiem przez Ubezpieczonego sportu poprzez uczestnictwo w treningach, 

zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub szkoleniowych oraz w pozaszkolnych 

klubach, związkach i organizacjach sportowych.  

 

3. Zakres ubezpieczenia NNW „Oświata”. 

OWU opracowane zostały według konstrukcji modułowej. Składają się z zakresu podstawowego 

i  klauzul rozszerzających zakres ochrony ubezpieczeniowej wskazane w Tabeli nr 1.  

Tabela nr 1 
Świadczenia  Suma ubezpieczenia / suma gwarancyjna / limit  

NNW – świadczenia podstawowe:  
 
1 Świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu 1% sumy ubezpieczenia za 1% uszczerbku, nie więcej 

niż 100% sumy ubezpieczenia 
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje nieszczęśliwy 
wypadek spowodowany aktem terroru 

2 Świadczenie progresywne 20% sumy ubezpieczenia, wypłacane w przypadku 

orzeczenia uszczerbku na zdrowiu będącego 
następstwem nieszczęśliwego wypadku w przedziale od 
61% do 100% 

3  Świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego zaistniałej w wyniku NW  100% sumy ubezpieczenia 
100% sumy ubezpieczenia (świadczenie dodatkowe 
jeżeli nieszczęśliwy wypadek nastąpił na terenie 
placówki oświatowej) 
50% sumy ubezpieczenia (wypłacane jeżeli NW 
nastąpił wskutek aktów terroru) 

4 Świadczenie z tytułu pokrycia kosztów pogrzebu Ubezpieczonego 2 000 zł, wypłacane jednorazowo 

5 Zwrot udokumentowanych kosztów nabycia środków pomocniczych  do wysokości 20% sumy ubezpieczenia  

6  Zasiłek z tytułu niezdolności do nauki lub pracy spowodowanej NW  2% sumy ubezpieczenia, wypłacany jednorazowo, 

jeżeli okres niezdolności do nauki lub pracy przekroczył 
31 dni  

7 Świadczenie edukacyjne z tytułu niezdolności do nauki  100 zł za 7 dni szkolnych, max. za 35 dni szkolnych, 

8 Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę  5% należnego świadczenia z tytułu uszczerbku na 

zdrowiu wypłacane ubezpieczonemu, który na skutek 
nieszczęśliwego wypadku doznał uszczerbku na 
zdrowiu powyżej 50%  

9  Jednorazowe świadczenie ryczałtowe z tytułu pogryzienia przez 
zwierzęta lub ukąszenia przez owady  

200 zł, jeżeli ubezpieczony przebywał w związku z tym 
zdarzeniem co najmniej 48 godzin w szpitalu  

Klauzule dodatkowe:  

 

Klauzula nr 1: Koszty leczenia NNW  2 warianty:  

 
 
 
Wariant standardowy:  

do wysokości 10% sumy ubezpieczenia:  

koszty wizyt lekarskich, zabiegów ambulatoryjnych i operacji,  
koszty zakupu lekarstw i środków opatrunkowych,  
koszty transportu z miejsca wypadku do szpitala lub ambulatorium,  
koszty badań diagnostycznych, 
koszty operacji plastycznych,  
koszty odbudowy stomatologicznej zębów – 300 zł za jeden ząb  

 
 
 
 

do wysokości 30% sumy ubezpieczenia:  

koszty wizyt lekarskich, zabiegów ambulatoryjnych i operacji,  
koszty zakupu lekarstw i środków opatrunkowych,  
koszty transportu z miejsca wypadku do szpitala lub ambulatorium,  
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Wariant rozszerzony:  

koszty badań diagnostycznych,  
koszty operacji plastycznych, 
koszty odbudowy stomatologicznej zębów – 300 zł za jeden ząb,  
Ponadto:  
koszty leczenia usprawniającego (również koszty rehabilitacji) - limit do 
30% sumy ubezpieczenia NNW 

Klauzula nr 2: Świadczenie szpitalne  do wyboru: 
- 20 zł za 1 dzień pobytu w szpitalu w związku z NNW albo chorobą 
- 40 zł za 1 dzień pobytu w szpitalu w związku z NNW albo chorobą 
łącznie nie więcej niż 90 dni (limit odpowiednio 1 800 zł lub 3 600 zł) 

Klauzula nr 3: Świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego 

wskutek wypadku komunikacyjnego  

50% sumy ubezpieczenia NNW  

Klauzula nr 4: Świadczenie z tytułu śmierci jednego lub 

obojga rodziców lub opiekunów prawnych Ubezpieczonego 
wskutek NW  

do wyboru: 
3 000 zł albo 6 000 zł 

Klauzula nr 5: Świadczenie z tytułu poważnego 

zachorowania lub operacji chirurgicznej Ubezpieczonego  
do wyboru: 
500 zł albo 1 000 zł  

Klauzula nr 6: Świadczenie z tytułu śmierci w wyniku 

nowotworu złośliwego  

50% sumy ubezpieczenia NNW  

Klauzula nr 7: Zadośćuczynienie za ból doznany wskutek 

NW  

100 zł  

Klauzula nr 8: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

placówki oświatowej 
 
W tym (po opłacie dodatkowej składki) 
 
Rozszerzenie zakresu o ubezpieczenie OC z tytułu 
prowadzenia szatni 

Suma gwarancyjna do wyboru: 10 000 zł, 50 000 zł, 100 000 zł 
 
 
 
 
Podlimit odpowiedzialności z tytułu prowadzenia szatni wynosi 2 000 zł 
na wszystkie zdarzenia i 200 zł na jednego Poszkodowanego 

Klauzula nr 9: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

nauczyciela, wychowawcy lub innego pracownika 
pedagogicznego 

Suma gwarancyjna do wyboru: 5 000 zł, 10 000 zł, 15 000 zł, 50 000 
zł,  
100 000 zł, 200 000 zł 

Klauzula nr 10: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

Dyrektora placówki oświatowej 

Suma gwarancyjna do wyboru: 10 000 zł, 50 000 zł, 100 000 zł 
 

 

Uwaga: 

1) Klauzule 8, 9, 10 są niedostępne dla indywidualnej formy ubezpieczenia. 

2) Składka za ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej placówki oświatowej (klauzula nr 8) 

określona w Tabeli składek/stawek, jest składką jednostkową, dotyczy określonej placówki 

oświatowej i nie podlega obniżeniu ani podwyższeniu zgodnie z systemem zniżek i zwyżek.  

Składka przy sumie gwarancyjnej: 

 10 000 zł wynosi  - 1 zł, 

 50 000 zł i 100 000 zł wynosi odpowiednio: 150 i 180 zł, 

 Rozszerzenie o ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia szatni – 50 zł. 

3) Składka za ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Dyrektora placówki oświatowej (klauzula nr 

10) określona w Tabeli składek/stawek, jest składką jednostkową, dotyczy pełnienia funkcji 

Dyrektora określonej placówki oświatowej i nie podlega obniżeniu ani podwyższeniu zgodnie z 

systemem zniżek i zwyżek. 

 

Składka przy sumie gwarancyjnej: 

 10 000 zł wynosi  - 1 zł, 

 50 000 zł i 100 000 zł odpowiednio: 50 i 70 zł. 
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4) Składka za ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczyciela, wychowawcy lub innego 

pracownika pedagogicznego (klauzula nr 9),  przy sumie gwarancyjnej do 10 000 zł wynosi 1 zł 

za każdą ubezpieczoną osobę.  

Zawarcie umowy na innych warunkach (suma gwarancyjna, składka) wymaga zgody Biura 

Ubezpieczeń Detalicznych. 

III. Proces zawierania umowy ubezpieczenia i obsługa posprzedażowa: 

 

1. Umowy ubezpieczenia w zakresie NNW szkolnego mogą być generowane wyłącznie przy pomocy 

kalkulatora składek, dostępnego w Intranecie. 

2. Kalkulator składek umożliwia wygenerowanie na podstawie wprowadzonych danych 

następujących dokumentów: 

 Kalkulacja wstępna, 

 Wniosek-polisa, 

 Oświadczenie Przedstawiciela Ubezpieczonego, 

 Kalkulacja rozliczająca, 

 Aneks do polisy, 

 Aneks nowoubezpieczeni (wystawiany w przypadku, gdy w takcie trwania ochrony 

do ubezpieczenia przystępują nowe osoby). 

Ważne: 

Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z dnia 11 września 2015 r.  

Oświadczenie Przedstawiciela Ubezpieczonego. 

Uwaga!!!! 

Zgodnie z ustawą w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek 

przedstawiciel ubezpieczonego (rodzic/opiekun prawny)  musi wyrazić zgodę  na udzielenie 

ochrony ubezpieczeniowej jak i zgodzić się na finansowanie kosztu składki ubezpieczeniowej.  

Mając na uwadze powyższe przedstawiciel ubezpieczonego po zapoznaniu się z warunkami 

umowy w celu ich akceptacji powinien podpisać się pod oświadczeniem będącym załącznikiem 

do umowy ubezpieczenia (Oświadczenie Przedstawiciela Ubezpieczonego).  

W kalkulatorze oświadczenie drukuje się jednocześnie z wniosko-polisą. 

Dodatkowo oświadczenie jest dostępne jako odrębny dokument w zakładce „Wydruk 

oferty/polisy/OWU”. 

Dokładnie reguluje to Art.19. ww. Ustawy. 

Art. 19. W umowie ubezpieczenia zawieranej na cudzy rachunek, w szczególności ubezpieczenia 

grupowego, jeżeli konieczna jest zgoda ubezpieczonego na udzielenie ochrony ubezpieczeniowej lub 

ubezpieczony zgadza się na finansowanie kosztu składki ubezpieczeniowej, w przypadku 

niedoręczenia ubezpieczonemu warunków umowy przed wyrażeniem takiej zgody, zakład 

ubezpieczeń nie może powoływać się na postanowienia ograniczające lub wyłączające 
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odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń, a także przewidujące skutki naruszeń powinności 

ubezpieczonego lub obciążające go obowiązkami. 

3. Dane wprowadzone do formularza w kalkulatorze można zapisać do pliku za pomocą polecenia  

„zapisz do pliku”, co umożliwi ich przyszłą edycję za pomocą polecenia „odczyt z pliku”. Przy odczycie 

z pliku zapisanej oferty, automatycznie uzupełniają się dane we wszystkich zakładkach formularza i 

możliwe jest wygenerowanie wniosko-polisy na podstawie danych wprowadzonych przy sporządzaniu 

oferty. 

4. Agent dokonuje kalkulacji składki w kalkulatorze na podstawie posiadanych informacji (szacowana 

liczba ubezpieczonych osób).  

5. Na podstawie kalkulacji składki Agent generuje ofertę ubezpieczenia i przedstawia ją placówce 

oświatowej/ubezpieczającemu. W ofercie zawarta jest informacja o szacowanym przypisie składki. 

Agent zapisuje kalkulację i ofertę na swoim dysku korzystając z polecenia „zapisz do pliku” 

znajdującego się w kalkulatorze w zakładce ZESTAWIENIE. 

Ważne: 

Przed sporządzeniem oferty konieczne jest przeprowadzenie wywiadu w placówce 

oświatowej/ubezpieczającym w celu zdobycia niezbędnych informacji na temat: 

 okresu ubezpieczenia; 

 liczby uczniów przystępujących do ubezpieczenia NNW; 

 liczby pracowników placówki oświatowej przystępujących do ubezpieczenia NNW. 

 liczby osób przystępujących do ubezpieczenia OC nauczyciela, wychowawcy lub innego 

pracownika pedagogicznego; 

 preferowanych sum ubezpieczenia i zakresu ubezpieczenia; 

 szkodowości z poprzednich lat. 

Ważne: 

Jeżeli do ubezpieczenia przystąpiło nie mniej niż 80% osób należących do określonej w umowie 

placówki oświatowej, Gothaer TU S.A. może zwolnić z opłaty składki do 12% stanu osobowego 

ubezpieczonej grupy na dzień zawarcia umowy. 

Ubezpieczenie w formie grupowej dotyczy objęcia ochroną ubezpieczeniową co 

najmniej 10 osób w momencie zawierania umowy ubezpieczenia. 

Akceptacja warunków oferty powinna nastąpić w formie pisemnej (oświadczenie 

Ubezpieczającego dotyczące akceptacji warunków oferty). 

Przygotowując ofertę ubezpieczenia każdorazowo należy brać pod uwagę dotychczasowy 

przebieg szkodowy. Pośrednik ubezpieczeniowy kontaktując się bezpośrednio z 

Ubezpieczającym jest odpowiedzialny za prawidłową ocenę ryzyka. 

Uwaga: 

Po wpisaniu numeru kontynuowanej polisy w pozycji „Przebieg ubezpieczenia” 

kalkulator automatycznie określi procentowy współczynnik szkodowy.  Współczynnik 

ten stanowi podstawę do poprawnego ustalenia składki za kontynuację ubezpieczenia. 
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W przypadku odnawiania polis dla szkół, przy których wskaźnik szkodowy jest powyżej 

70% należy skonsultować się z Biurem Ubezpieczeń Detalicznych i otrzymać 

indywidualną zgodę na odnowienie polisy. 

Zgodę tę należy podłączyć do przesyłanych dokumentów. 

Wskaźnik szkodowy rozumiany jest jako szkodowość prosta tj. - suma wypłat 

świadczeń/przypis brutto. 

Uwaga! 
W przypadku odnawiania polisy, która w poprzednim roku była wystawiona przez innego 
Agenta, na wystawienie polisy należy uzyskać zgodę Dyrektora RCUD właściwego dla 
polisy wznawianej. 
 

6. W przypadku niezaakceptowania oferty przez szkołę/ubezpieczającego i konieczności poprawienia 

danych – Agent otwiera zapisany na dysku dokument i na podstawie nowej kalkulacji dokonuje 

obliczeń i generuje nową ofertę. 

7. W przypadku akceptacji oferty przez szkołę/ubezpieczającego – Agent na podstawie zapisanych 

już informacji generuje wniosko-polisę z automatycznie przypisanym numerem polisy.  

Po wystawieniu  wniosko-polisy Agent wysyła kopię druku wraz z kalkulacją na adres Centrum 

Indeksacji Dokumentów Gothaer TU S.A ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa lub przesyła 

skan/zdjęcie dokumentów poprzez funkcjonalność upload w Gonet. Po ustaleniu ostatecznej, 

faktycznej liczby ubezpieczonych przez  Ubezpieczającego (w tym liczby zwolnionych z opłaty 

składki i uczniów opłacających 50% składki podstawowej - dotyczy uczniów, których rodzeństwo 

jest również ubezpieczone w tym ubezpieczeniu) i zebraniu składki Agent dokonuje kolejnej 

kalkulacji, z uwzględnieniem wysokości kosztów akwizycji na takim samym poziomie jak przy 

generowaniu oferty. Ponadto generuje z kalkulatora aneks rozliczający do umowy wraz z 

rozliczeniem końcowym.  

Uwaga!  

Jedyną formą opłaty składki jest przelew bankowy na indywidualny numer rachunku polisy 

wskazany na polisie.  

8. Kopia aneksu wraz z kalkulacją rozliczającą– zostaje przekazana do Centrum Indeksacji 

Dokumentów śladem wniosko-polisy. 

IV. Wymagane dokumenty: 

Ważne: 

Komplet dokumentów przesłanych do Centrum Indeksacji Dokumentów oraz opłacenie inkasa 

jest warunkiem wypłaty prowizji.  

Zasady wymagalności dokumentów w ramach formy grupowej: 

Jeśli liczba uczniów zmieniła się w stosunku do pierwotnie zakładanej i jest wystawiony aneks 

do wniosko-polisy należy przesłać: 
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1) aneks, 

2) kalkulację rozliczającą, 

3) Oświadczenie Przedstawiciela Ubezpieczonego. 

    Jeśli liczba uczniów się nie zmieniła i brak jest aneksu należy przesłać kalkulację rozliczającą 

oraz Oświadczenie Przedstawiciela Ubezpieczonego. 

 
Uwaga: 
 
Do każdej wniosko-polisy każdorazowo należy dołączyć  dokument „Oświadczenie 
Przedstawiciela Ubezpieczonego” wraz z podpisami wszystkich przedstawicieli 
ubezpieczonych objętych przedmiotową umową ubezpieczenia. 
 

Zasady wymagalności dokumentów w ramach formy indywidualnej: 

W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia w formie indywidualnej do CID należy przesłać: 
 

1) Kalkulację wstępną, 
2) Wniosko-polisę. 

 

Uwaga: 

 Zawarcie umowy ubezpieczenia w formie odmiennej niż określona w OWU jak i 

przedmiotowej procedurze wymaga zgody Biura Ubezpieczeń Detalicznych. 
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 brak akceptacji                                                                                                 akceptacja 

                                                                      

                                                             akceptacja oferty 

Wygenerowanie 

dokumentów: 

 

6. Przekazanie oryginału Wniosko-polisy 7. Ustalenie faktycznej liczby osób 
do Ubezpieczającego, po podpisaniu kopia z kalkulacją ubezpieczonych, zebranie składki oraz               8. Przekazanie przez 
Agenta do szkoły/ubezpieczającemu: 
przekazywana jest do CID  podpisów pod Oświadczeniem  
 Przedstawiciela Ubezpieczonego                    Aneksu (bez kalkulacji)  

        
                     
 

Po podpisaniu ww. dokumentów 

Agent przekazuje je do CID lub 

upload do GoNet 

 

 

 

9. Przekazanie: do CID lub upload do Gonet kalkulacji rozliczającej 

                                                      

10. Weryfikacja dokumentów przez CID  

11. Jeżeli w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej dojdą nowe osoby do ubezpieczenia, Agent wystawia Aneks nowoubezpieczeni i po podpisaniu 

przez szkołę/ubezpieczającego przekazuje kopię do CID, zapłata składki za nowe osoby dokonywana jest na konto wskazane we wniosko-polisie. 

1. Kalkulacja 

składki przez 

Agenta 

2. Złożenie 

oferty 

ubezpieczenia  

3. Nowa 

kalkulacja 

4. Nowa 

oferta 

5. Wystawienie 

przez Agenta 

Wniosko-polisy 

7b. Kalkulacja 

rozliczająca 

7a. Aneks do 

wniosko - polisy 

6a. Rejestracja 

Wniosko-polisy  

w systemie IT 
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Ważne adresy: 

Adres dedykowany dla zagadnień, dotyczących rozliczeń prowizji dla detalicznej sieci 

sprzedaży: 

prowizje-agent@gothaer.pl 

 

Postępowanie w przypadku zgłoszenia szkody NNW „Oświata” 

 22 469 69 69 (w dni powszednie w godzinach 8.00 – 18.00) 

 http://www.gothaer.pl/pl-nnw-oswiata  

 Centrum Indeksacji Dokumentów Gothaer TU S.A. 

  ul. Równoległa 4a 

02-235 Warszawa 

NIEZBĘDNE INFORMACJE PRZY ZGŁASZANIU SZKODY:  

 Seria i numer polisy, z której będzie zgłaszana szkoda albo szczegółowe dane placówki 

oświatowej; 

 Data, godzina i miejsce wypadku; 

 Dane osobowe Poszkodowanego; 

 Dane osobowe opiekuna prawnego; 

 Dane teleadresowe opiekuna prawnego; 

 Okoliczności zaistnienia wypadku; 

 Dane jednostki policji i innych służb, interweniujących na miejscu zdarzenia; 

 Dane kontaktowe do ewentualnych świadków zdarzenia; 

 Rodzaj doznanych obrażeń ciała.  

 
1. Konsultant Biura Obsługi Klienta GoContact przyjmuje zgłoszenie szkody wraz z ewentualnie 

załączoną do niej dokumentacją.  
2. Zgłoszeniu zostaje nadany numer zgłoszenia i wraz z nim przekazywany jest do Zespołu Likwidacji 

Szkód, gdzie wyznaczony zostaje Likwidator je obsługujący.  
3. Likwidator kontaktuje się z osobą zgłaszającą szkodę i ustala szczegóły co do wymaganych 

dokumentów oraz dalszego postępowania. 
 

NIEZBĘDNE DOKUMENTY – KATALOG PODSTAWOWY: 

1. Druk zgłoszenia szkody, podpisany i wypełniony. Druk zgłoszenia szkody dostępny jest na 
stronie http://www.gothaer.pl/pl-zgloszenie-szkody 

2. Wypełnione i podpisane oświadczenie opiekuna (w przypadku osoby nieletniej). 

mailto:prowizje-agent@gothaer.pl
http://www.gothaer.pl/pl-nnw-oswiata
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3. Dokumentacja medyczna z przeprowadzonego leczenia, w tym w szczególności z udzielenia 
pierwszej pomocy bezpośrednio po zdarzeniu; dokumentacja musi zawierać diagnozę 
lekarską i potwierdzać związek przyczynowo – skutkowy pomiędzy wskazanym zdarzeniem a 
doznanym urazem. 

4. Rachunki i dowody opłat (w przypadku roszczeń dotyczących zwrotu kosztów leczenia). 
 

Pełen katalog dokumentów zależny jest od rodzaju zdarzenia. Ostateczną listę wymaganych 

dokumentów określa Likwidator prowadzący daną sprawę. 

 


