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INSTRUKCJA PRZYSTĄPIENIA DO UBEZPIECZENIA 

UBEZPIECZYCIEL UNIQA 

 
1. Informacje ogólne. 

Supra Brokers, respektując wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej i Rzecznika 

Finansowego w zakresie grupowych ubezpieczeń dzieci i młodzieży, po 

przeprowadzonej analizie potrzeb klienta, opracowała ogólnopolski program 

ubezpieczeń Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dzieci i młodzieży 

uczęszczających do jednostek oświatowych samorządu, który jest klientem Supra 

Brokers. Po przeprowadzeniu konkursu ofert i późniejszych negocjacjach, mając na 

uwadze powyższe, spośród otrzymanych ofert wyłoniono ofertę zakładu ubezpieczeń, 

który przestawił najkorzystniejsze warunki ubezpieczenia, składkę ubezpieczeniową i 

poziom obsługi posprzedażowej.  

Ubezpieczającym zgodnie z otrzymanym pełnomocnictwem jest Fundacja Zdrowi i 

Bezpieczni – organizacja non profit.  

Przystąpienie do grupowego ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków 

dzieci i młodzieży jest dobrowolne.  

Deklaracje przystąpienia do ubezpieczenia zostaną dostarczone do placówek 

oświatowych najpóźniej do dnia 31.08.2022 r. 

Szkody należy zgłaszać online na stronie szkody.szkolne@uniqa.pl lub telefonicznie 

42 666 65 00 lub 22 59 99 522 

Kontakt działem obsługi ubezpieczeń NNW email szkolne@suprabrokers.pl  telefon 

501 359 303 

 

2. Kto może przystąpić do ubezpieczenia? 

Do grupowego ubezpieczenia NNW mogą przystąpić dzieci i młodzież placówek 

oświatowych, wychowankowie placówek oświatowo – wychowawczych a także 

(wyłącznie online na nnw24.pl) dzieci pracowników podmiotów, które udzieliły 

pełnomocnictwa Supra Brokers spoza branży samorządowej oraz dzieci pracowników 

Supra Brokers. 

Wiek Ubezpieczonego dzieci i młodzież do 18 roku życia. 

Studenci do 25 roku życia. 

 

3. Co trzeba zrobić żeby przystąpić do ubezpieczenia? 

1. Przystąpienie do ubezpieczenia w formie tradycyjnej: 

Aby przystąpić do ubezpieczenia należy zaznaczyć wybrany wariant ubezpieczenia, 

uzupełnić imię i nazwisko oraz PESEL dziecka w otrzymanej deklaracji przystąpienia 

do ubezpieczenia. Składkę zgodną z wybranym wariantem ubezpieczenia wraz 

wypełnioną deklaracją należy dostarczyć do placówki oświatowej osobie, która w danej 

mailto:szkody.szkolne@uniqa.pl
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placówce zajmuje się zbieraniem składki. Deklaracja musi być podpisana przez rodzica 

lub prawnego opiekuna dziecka.   

 

2. Przystąpienie do ubezpieczenia w formie elektronicznej (ON-LINE): 

Przystępowanie do ubezpieczenia w formie elektronicznej będzie odbywało się poprzez 

stronę internetową www.nnw24.pl Do ubezpieczenia w modelu elektronicznym (on-

line) będzie można przystąpić do 30.11.2022 r. tak aby okres odpowiedzialności trwał 

od 01.09.2022 r. do 31.08.2023 r. 

Od 01.12.2022 r. do 28.02.2023 r. będzie można przystąpić do ubezpieczenia w modelu 

elektronicznym (on-line) od dnia następnego po zgłoszeniu chęci przystąpienia do 

ubezpieczenia, po opłaceniu składki.  

Od 01.03.2022 r. do 31.05.2023 r. do ubezpieczenia będzie można przystąpić po 

wysyłce danych w formie e-mail. Okres odpowiedzialności będzie zaczynał się po 

opłaceniu składki począwszy od 1-go dnia miesiąca następującego po miesiącu 

zgłoszenia. 

 

4. Od kiedy działa ubezpieczenie? 

Okres ubezpieczenia rozpoczyna się od dnia 01.09.2022 roku i trwa do 31.08.2023 roku, 

z zastrzeżeniem zapisów ust. 3. 

 

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

tradycyjnym ? 

Decyzję o przystąpieniu dziecka do ubezpieczenia, które od 01.09.2022r, zawarła 

placówka, należy podjąć do dnia 30.09.2022 r. (jest to termin ostateczny) jednostka 

oświatowa wysyła do Supra Brokers pocztą elektroniczną (na formularzu Supra 

Brokers, który stanowi załącznik do niniejszej instrukcji) tylko jedną listę osób objętych 

ubezpieczeniem NNW w poszczególnych wariantach Osoby te będą ubezpieczone od 

dnia 01.09.2022 r. 

 

Wzór listy przystępujących wraz z formularzem kontrolnym znajduje się w załączonym 

arkuszu Excel. 

 

 

6. Kiedy placówka otrzyma polisy ubezpieczeniowe oraz aneksy do polis w modelu 

tradycyjnym? 

Polisa ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży dla każdej jednostki, zostanie 

dostarczony wraz z numerem konta w wersji elektronicznej do dnia 31.08.2022 r. Uniqa 

musi otrzymać do 24.08.22r. kompletne dane placówek. Nazwa, adres, regon. 

Ubezpieczającym będzie Fundacja Zdrowi i Bezpieczni a ubezpieczonym dana 

jednostka. Następnie po otrzymaniu listy osób przystępujących do ubezpieczenia, 

http://www.nnw24.pl/
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ubezpieczyciel dostarczy do jednostki aneks do polisy do dnia 31.10.2022 r. Do 

przygotowania aneksu niezbędne są informacje dot. adresu i danych osoby, do której 

aneks mam być wysłany. 

 

 

7. Polisa ubezpieczenia w modelu online. 

 

Numer polisy ubezpieczeniowej NNW w modelu online, zostanie dostarczony do Supra 

Brokers w wersji elektronicznej do dnia 31.08.2022 r. wraz z numerem konta. 

Ubezpieczający korzystając z modelu online po opłaceniu składki będzie mógł 

wygenerować i wydrukować certyfikat przystąpienia do ubezpieczenia.  

 

8. Jak zgłaszać szkody w początkowym okresie w modelu tradycyjnym? 

Od dnia 01.09.2022 r. do dnia 30.09.2023 r. przy zgłaszaniu szkody osoba zgłaszająca 

będzie zobowiązana dostarczyć potwierdzenie opłacenia składki z datą płatności wraz 

z deklaracją przystąpienia do ubezpieczenia Supra Brokers. 

Szkody należy zgłaszać online szkody.szkolne@uniqa.pl Tel. 42 66 66 500 lub 22 59 

99 522 

 

9. Do kiedy należy wpłacić składkę za polisę w modelu tradycyjnym? 

Składka za ubezpieczenie NNW musi zostać dostarczona do placówki przez rodzica lub 

opiekuna prawnego dziecka do dnia 30.09.2022 r. Składka płatna będzie przez placówkę 

oświatową w całości za wszystkich ubezpieczonych do dnia 31.10.2022 r. do Zakładu 

Ubezpieczeń na nr konta podany w polisie ubezpieczeniowej. 

 

10. Kto może przystąpić do ubezpieczenia OC ? 

Do ubezpieczenia OC mogą przystąpić wszyscy pracownicy jednostki. Zakład 

ubezpieczeń przygotuje osobną polisę wraz z numerem konta dla pracowników 

przystępujących do ubezpieczenia w formie tradycyjnej i osobną dla pracowników 

przystępujących w modelu online. Uniqa nie podejmuje się wystawiana certyfikatów 

dla indywidualnych osób ani indywidualnych polis. 

Ubezpieczenie OC realizowane w modelu online dostępne jest na stronie  

www.zawodoweoc.pl 

 

11. Zwolnienie z opłaty dzieci pozostające w trudnej sytuacji materialnej 

 

W programie NNW Ubezpieczyciel daje możliwość zwolnienia z opłaty składki do 10% 

grupy uczniów, które przystąpiły do ubezpieczenia w modelu tradycyjnym do 

30.09.2022r. np. jeżeli do ubezpieczenia przystępuje 96 osób to 9 osób może zostać 

zwolniona z ubezpieczenia. Dzieci i młodzież zwolniona z opłaty może przystąpić do 

mailto:szkody.szkolne@uniqa.pl
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ubezpieczenia wyłącznie w wariancie I. 

 


