
 

 

 

 

 

 

Specjalny program ubezpieczeń dla kierowców firm transportowych 

 

Szanowni Państwo, 

Aby zapewnić Państwa klientom kompleksową usługę, w imieniu Colonnade Insurance Société Anonyme Oddział w Polsce 

proponujemy ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków oraz kosztów leczenia za granicą dla kierowców podczas 

podróży i wyjazdów służbowych.  Propozycja niniejsza nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego.  

Program ten jest przeznaczony dla firm zatrudniających nie więcej niż 50 pojazdów oraz przy założeniu braku szkód w 3 ostatnich 

okresach ubezpieczenia.  

Naszym celem jest kompleksowe ubezpieczenie kierowcy podczas każdej podróży służbowej a w szczególności podczas wyjazdów 

zagranicznych, dlatego zakres terytorialny ubezpieczenia NNW to cały świat (w tym także Polska). Natomiast ochrona w zakresie 

kosztów leczenia oraz pozostałych ubezpieczeń związanych z wyjazdami zagranicznymi udzielana jest poza terytorium Polski. 

Program ten może obejmować jeden z poniższych wariantów: 

I. Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków 

Osoby ubezpieczone: Wszyscy Kierowcy zatrudnieni przez Ubezpieczającego 

Okres ochrony: Na terenie Polski: OP5 – podróż pojazdem 

Poza granicami Polski: OT1 – zagraniczna podróż służbowa 

Zakres ubezpieczenia 

Suma ubezpieczenia 
(dla jednej osoby, na zdarzenie) 

 Wariant A1 Wariant A2 Wariant A3 Wariant A4 

Część A1 
Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku 
(dodatkowe świadczenie w wysokości 2% SU dla każdego 
Dziecka, łącznie nie więcej niż 10% SU) 

PLN 10 000 25 000 50 000 100 000 

Część A2.2 
Inwalidztwo z włączeniem Całkowitej trwałej niezdolności do 
pracy – punkt 5) Tabeli świadczeń zawartej w OWU (*) 

PLN 10 000 25 000 50 000 100 000 

Część A4 

Świadczenie szpitalne 
(dziennie za każdy dzień pobytu w szpitalu; Podwójne 
świadczenie za każdy dzień pobytu w szpitalu w dni wolne od 
pracy; maksymalnie za 365 dni pobytu) 

PLN 30 40 50 80 

Część A9 Koszty leczenia powypadkowego PLN 2 000 2 500 3 000 5 000 

Część A10 

Koszty przekwalifikowania 

− zawodowego 

− do życia w zmienionych warunkach 

PLN 6 000 6 000 6 000 6 000 

Część A11 Koszty pogrzebu  PLN 5 000 5 000 5 000 5 000 

Część A12 
Koszt zakupu wózka inwalidzkiego 
oraz koszty zakupu lub naprawy środków ortopedycznych  
i pomocniczych 

PLN 6 000 6 000 6 000 6 000 

Składka roczna za pojazd PLN 28,00 54,00 96,00 184,00 

 

Postanowienia dodatkowe: 

1. Do określenia wysokości świadczeń z tytułu Inwalidztwa (Część A2 OWU), przez lekarza Towarzystwa będzie miała zastosowanie 
Tabela ZUS z włączeniem zakresu Całkowita Trwała Niezdolność do pracy – punkt 5) Tabeli stałej zawartej w Części A2.1 OWU. 
 (*) – Całkowita Trwała Niezdolność do pracy – punkt 5) Tabeli stałej zawartej w Części A2.1 OWU: Niepełnosprawność, która 
całkowicie uniemożliwia Osobie ubezpieczonej pracę w dotychczasowym zawodzie na rzecz Ubezpieczającego, która wedle 
aktualnej wiedzy medycznej utrzyma się do końca życia Osoby ubezpieczonej. 

2. Zgodnie z zapisami Memorandum M2, rozszerzono definicję Uszkodzenia ciała o następstwa zawału serca oraz udaru mózgu. 
3. Ubezpieczeniem niniejszym zostają automatycznie objęci również nowo zatrudnieni Kierowcy od dnia zatrudnienia, bez obowiązku 

zgłoszenia ich do Colonnade. 



 

 

 

 

 

 

Specjalny program ubezpieczeń dla kierowców firm transportowych 

 

II. Ubezpieczenie Podróży zagranicznych 

Osoby ubezpieczone: Wszyscy Kierowcy zatrudnieni przez Ubezpieczającego 

Okres ochrony: OT1 – zagraniczna podróż służbowa 

Zakres ubezpieczenia 

Suma ubezpieczenia 
(dla jednej osoby, na zdarzenie) 

 Wariant B1 Wariant B2 Wariant B3 Wariant B4 

Część B1.1 
Część B1.2 
Część B1.3 

Koszty leczenia i nieprzewidziane koszty podróży 
Koszty akcji ratowniczej 
Assistance 

PLN 200 000 500 000 1 500 000 2 500 000 

Część B1.1a Podlimit na koszty leczenia stomatologicznego PLN 2 000 5 000 6 000 6 000 

Część B1.4 Koszty obsługi prawnej PLN 20 000 20 000 20 000 20 000 

Część B1.5 
Odpowiedzialność cywilna 
(suma gwarancyjna na szkody osobowe i rzeczowe) 

PLN 100 000 150 000 200 000 250 000 

Część B2 Mienie osobiste PLN 1 500 2 000 2 500 2 500 

Część B4 Anulowanie, skrócenie lub opóźnienie podróży PLN 1 500 2 000 2 000 2 500 

Składka roczna za pojazd PLN 258,00 270,00 281,00 291,00 

 

Postanowienia dodatkowe: 

1. Ubezpieczeniem niniejszym zostają automatycznie objęci również nowo zatrudnieni Kierowcy od dnia zatrudnienia, bez 
obowiązku zgłoszenia ich do Colonnade. 

Ubezpieczający zobowiązany jest doręczyć Osobie ubezpieczonej przed jej przystąpieniem do umowy ubezpieczenia Ogólne Warunki 

Ubezpieczenia i informację o zakresie ubezpieczenia oraz odebrać od Osoby ubezpieczonej pisemne oświadczenie o otrzymaniu 

Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.  

W przypadku, gdy Osoba ubezpieczona finansuje koszt składki ubezpieczeniowej, Ubezpieczający zobowiązany jest ponadto odebrać 

od Osoby ubezpieczonej pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na finansowanie kosztu tej składki i przekazać to oświadczenie na 

żądanie Ubezpieczyciela. 

Umowa ubezpieczenia zostanie zawarta na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków  
i Na Czas Podróży zatwierdzonych przez Dyrektora Oddziału Colonnade Insurance Société Anonyme Oddział w Polsce z siedzibą w 
Warszawie w dniu 12 lutego 2018 r., mających zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od 12 lutego 2018 r. 

Składka ubezpieczeniowa: 

1. Płatność składki na podstawie informacji zawartych w polisie. 

2. Minimalna składka roczna z polisy wynosi 750,00 PLN. 

3. Po zakończeniu okresu ubezpieczenia nastąpi rozliczenie należnej składki rocznej na podstawie danych dotyczących zmian 
liczby pojazdów w trakcie trwania okresu ubezpieczenia. 

Informacje niezbędne do wystawienia polisy to: 

− dane firmy (Ubezpieczającego), 

− liczba pojazdów, 

− wybrany wariant A oraz ewentualnie wybrany wariant B (wybranie jednego z wariantów A1 – A4 jest obligatoryjne). 

W przypadku zainteresowania przedstawioną propozycją lub w celu uzyskania dokładniejszych informacji, 

prosimy o kontakt. 
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Administratorem danych osobowych jest Colonnade Insurance S.A. działająca w Polsce przez oddział (dalej: Colonnade lub 

Administrator). Podstawą prawną i celem przetwarzania danych osobowych jest podjęcie działań przed zawarciem umowy oraz 

zawarcie i wykonanie umowy ubezpieczenia, w tym wypełnienie obowiązku prawnego Colonnade w postaci dokonania oceny ryzyka 

ubezpieczeniowego a także ocena potrzeb (adekwatności oferowanego produktu). 

W przypadku danych Ubezpieczającego oraz w przypadku umów ubezpieczenia, gdzie Ubezpieczony wskazany jest imiennie, 

podanie danych osobowych jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia oraz wypełnienia obowiązków prawnych 

Colonnade. Bez podania tych nie jest możliwe zawarcie i wykonanie umowy ubezpieczenia. Podanie numeru telefonu jest dobrowolne 

tak samo jak adresu e-mail, chyba że jest on konieczny do dostarczenia dokumentacji ubezpieczeniowej.   

W ogólnych warunkach ubezpieczenia znajdują się pełne informacje dotyczące: inspektora danych osobowych, celów przetwarzania 

danych osobowych, prawnie uzasadnionych celów przetwarzania danych osobowych, kategorii odbiorców danych osobowych, 

przekazywania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, okresu przetwarzania danych osobowych, prawa wniesienia skargi do 

organu nadzorczego, konieczności podania danych osobowych, prawa do dostępu do danych osobowych, możliwości ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawa do 

przenoszenia danych oraz cofnięcia wyrażonych zgód. 

Każda ze stron zawierając umowę ubezpieczenia potwierdza, iż jest niezależnym administratorem danych osobowych. 

Ubezpieczający jest administratorem danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, w szczególności do jej 

administrowania i rozliczenia. Colonnade jest administratorem od momentu uzyskania danych osobowych ubezpieczonych i 

przetwarza je na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Ponadto w celu zachowania transparentności 

przewarzania danych osobowych Strony potwierdzają, że: 1) wymiana danych osobowych będzie odbywać się na zasadzie 

udostępnienia; 2) dokumenty przystąpienia do ubezpieczenia stanowią własność Ubezpieczającego; 3) Ubezpieczający zobowiązany 

jest do przetwarzania danych osobowych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym do zawierania umów 

powierzenia. 

Wszelkie informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się na stronie https://colonnade.pl/polityka-prywatnosci 
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