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UBEZPIECZENIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Oferta od 3,75 zł miesięcznie

Dla kogo

Okres ochronny

Kto może zawrzeć ubezpieczenie

Dogodne metody płatności

BONUS dla potrzebujących rodzin

Już od najmłodszych lat powierzamy nasze 
dzieci placówkom opiekuńczym i oświatowym 
wierzając, że w ten sposób zapewniamy im 
bezpieczeństwo oraz optymalne warunki do 
rozwoju i nauki.

Nowe przyjaźnie, miłości, pierwsze bójki i psoty 
– szkoła oprócz edukacji dostarcza też wiele 
emocji, przed którymi ani pedagodzy, ani ro-
dzice nie są w stanie zawsze i na czas ochronić 
swoich podopiecznych. Do wypadków dochodzi 
zarówno na salach szkolnych, jak i na boiskach, 

placach zabaw, salach gimnastycznych (prawie 
70% zdarzeń).*

Dzieci to ruchliwe, aktywne istoty, które nieste-
ty czasem ulegają wypadkom – ponad połowa jest 

spowodowana nieuwagą ucznia, zaś 25% stanowią 
 wypadki nieumyślne.*  Jeśli nie jesteśmy w stanie  

w pełni je przed nimi ochronić, zadbajmy o środki na leczenie, 
aby nasze pociechy jak najszybciej mogły znowu być aktywne!

Profika wraz z TU Collonade stworzyły bardzo korzystny pakiet ubezpieczeniowy, dostępny 
w aż 5 wariantach cenowych – od 45 zł do 183 zł rocznie. Miesięczny koszt najwyższego 
wariantu to jedyne 15,25 zł! 

Dzieci, uczniowie, studenci (nauka w trybie dziennym), pracownicy placówek oświatowych

12 miesięcy, 24h na dobę na całym świecie

Szkoła, przedszkole, ale również osoba fizyczna (najczęściej ktoś z Rady Rodziców wskazany 
do reprezentowania szkoły w sytuacji, gdy szkoła z różnych względów nie chce bądź nie 
może być ubezpieczającym).

Wszystkie formalności odbywają się on-line. Klient dostaje link do strony autoryzacyjnej, 
gdzie wybiera wariant ubezpieczenia, wpisuje dane dziecka i opiekuna, a także dokonuje 
płatności on-line w dogodny sposób: przelewem, metodą Blik lub za pomocą karty płatniczej.

W sytuacji gdy ubezpieczającym jest szkoła, istnieje dodatkowo możliwość ubezpieczenia 
bezskładkowo do 10% liczby ubezpieczonych dzieci. Możliwość ta jest przewidziana dla 
dzieci z rodzin z trudną sytuacją finansową.

Źródło: https://dane.gov.pl/pl/dataset/40,wypadki-w-szkoach-i-placowkach-oswiatowych/resource/31204/table 



• odpowiedzialność COVID w przypadku pobytu w szpitalu

• odpowiedzialność z tytułu nowotworu

• odpowiedzialność za pogryzienia przez zwierzęta i owady czy ugryzienia kleszcza

• świadczenie bólowe

• wsparcie psychologa

• koszty leczenia zębów uszkodzonych na skutek NW

• okaleczenie i oszpecenie twarzy na skutek NW

• koszty wycieczki szkolnej

Ochroną ubezpieczeniową mogą być objęte  
w zależności od wybranego wariantu:

Grupa Profika to doświadczony broker ubezpieczeniowy, który od wielu lat zapewnia 
kompleksową ochronę ubezpieczeniową i eksperckie doradztwo w jednym. Współpra-
cujemy z najlepszymi, stąd oferta ubezpieczenia NNW od towarzystwa ubezpieczenio-
wego Colonnade, specjalizującego się w tego typu produktach. Colonnade jest już znaną 
i zaufaną w Europie Środkowo-Wschodniej marką, należącą do kanadyjskiego holdingu.
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W klasycznej formie grupy zamkniętej, gdzie polisa startuje od wskazanej 
daty (najczęściej od 1. września).
 
W takim modelu przez pierwsze 60 dni istnieje możliwość przystąpienia do 
ubezpieczenia z datą uruchomienia polisy.
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