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Załącznik 1  
  

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków 

KATEGORIA OPIS – wymagania minimalne  

Jednost

ka 

miary 

Ilość 

dzieci 

objętych 

ubezpie-

czeniem 

„Ubezpieczenie 

NNW”  

 

Zamówienie dotyczy ubezpieczenia NNW przy sumie 

ubezpieczenia minimum 11 000 złotych obejmującego 

dzieci w wieku 3 i 4 lata uczęszczających do oddziału 

przedszkolnego w ilości 20 osób i obejmuje okres od 

01.09.2013 r. do 31.08.2014 r.  

Zamawiający nie gwarantuje, że wszystkie deklarowane 

osoby przystąpią do ubezpieczenia, a zawiązanie umowy 

ubezpieczenia będzie uwarunkowane indywidualną decyzją 

osób do ubezpieczenia (rodziców dzieci).  

Zakres opisany poniżej jest zakresem minimalnym. Jeżeli 

w ogólnych warunkach ubezpieczeń znajdują się 

dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres 

ubezpieczeń jest szerszy od proponowanego poniżej to 

automatycznie zostają włączone do ochrony 

ubezpieczeniowej Zamawiającego. 

Zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia, z których 

wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres 

opisany poniżej, nie mają zastosowania. 

W przypadku doubezpieczenia, zastosowanie będą miały 

warunki umowy oraz składki/stawki obowiązujące w 

umowie o udzielenie zamówienia publicznego. 

Forma zawarcia ubezpieczenia: forma bezimienna  

Czas odpowiedzialności: 24 godz. na dobę 

Zakres świadczeń: 

a) z tytułu śmierci ubezpieczonego w wyniku następstw 

nieszczęśliwego wypadku (w tym również zawał serca i 

szt. 20 
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udar mózgu, atak sepsy, epilepsji w wysokości 100% sumy 

ubezpieczenia 

b) z tytułu trwałego uszczerbku ciała – w zależności od 

rodzaju uszkodzenia, za pojedynczy uraz do 11%  

c) za trwałe uszkodzenie ciała – w zależności od rodzaju 

uszkodzenia do 100% 

d) jednorazowe świadczenie w przypadku braku trwałego 

uszczerbku na zdrowiu, jeżeli uraz ciała wymagał 

interwencji lekarskiej w placówce medycznej połączonej z 

dalszym leczeniem i wymagał, co najmniej 1 wizyty 

kontrolnej w wysokości 1,5% sumy ubezpieczenia 

e) z tytułu oparzeń i odmrożeń – do 20% sumy 

ubezpieczenia  

f) z tytułu wstrząśnień mózgu lub podejrzeń wstrząśnień 

mózgu – do 3% sumy ubezpieczenia 

 g) z tytułu pogryzień, pokąsań, ukąszeń – 10% sumy 

ubezpieczenia 

 

 


