UBEZPIECZENIE OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW
Szkoła Podstawowa nr 59 im. Jana Matejki
Szanowni Rodzice! Nasza Kancelaria Brokerska po raz kolejny ma zaszczyt obsługi
ubezpieczenia Szkoły Podstawowej nr 59 im. Jana Matejki w zakresie następstw nieszczęśliwych
wypadków. Przez ostatnie lata naszym ubezpieczycielem była firma PZU, niestety w tym roku nasz
największy ubezpieczyciel bardzo znacząco podniósł stawki i byliśmy zmuszeni szukać rozwiązania u
innych ubezpieczycieli. W tym roku razem z radą rodziców postawiliśmy na firmę GOTHAER S.A.
(dawniej Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.).
WAŻNE INFORMACJE ORGANIZACYJNE




Polisa INB o nr 068918 z okresem ubezpieczenia od 01.09.2016 do 31.08.2017 zawarta w
firmie GOTHAER TU S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Wołoska 22A
wysokość składki ubezpieczeniowej w tym roku to 47zł jednorazowo z tym że drugie i kolejne
dziecko z rodziny wielodzietnej ma zniżkę 50%
składkę należy zebrać w całości do 30.09.2016 i przekazać ją do towarzystwa na wskazany nr
rachunku bankowego w polisie
UWAGI DOTYCZĄCE UPRAWIANIA SPORTU

Z uwagi na fakt, iż jest to nowy ubezpieczyciel w pierwszym roku proponujemy likwidację
wszystkich roszczeń za pośrednictwem naszej kancelarii. Szczególną uwagę chcielibyśmy zwrócić
uwagę na dzieci uprawiające różnego rodzaju sporty, ponieważ w szkole nie ma klas sportowych a w
zapisach ogólnych warunków naszego ubezpieczyciela nie ma również wyłączeń z tym związanych
dlatego wszelkie zawody sportowe, lekcje wychowania fizycznego i inne poza lekcyjne formy sportu
organizowane przez szkołę mieszczą się w zakresie naszego ubezpieczenia.
W przypadku gdy Państwa dziecko uprawia sporty wysokiego ryzyka typu: sztuki walki, jazda
konna, sporty lotnicze, sporty wodne, alpinizm lub przynależy, uczestniczy we wszelkiego rodzaju
klubach sportowych, zgrupowaniach lub obozach kondycyjnych prosimy o kontakt z naszą kancelarią
w celu ustalenia faktycznych zagrożeń oraz uniknięcia ewentualnej odmowy w momencie zgłoszenia
szkody ze strony towarzystwa.
ZGŁOSZENIE SZKODY
Prosimy w pierwszej kolejności o kontakt z naszą kancelarią w formie telefonicznej lub e-mail
Granda Michał Broker Ubezpieczeniowy – tel. Nr 514-059-951 e-mail: m.granda@gmkancelaria.pl
Adres: 40-087 Katowice ul. Sokolska 80
GM KANCELARIA BROKERSKA
40-086 Katowice, Sokolska 80
Zezwolenie numer: 1959/13
Regon: 241315547, NIP: 6292385316
Kontakt: tel. 514-059-951, e-mail: m.granda@gmkancelaria.pl
Numer Rachunku bankowego 10 1050 1272 1000 0090 6970 9732

