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SZANOWNI PAŃSTWO! 

Niniejszym mamy przyjemność przedstawić Państwu ofertę 

ubezpieczenia dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie następstw 

nieszczęśliwych wypadków, na rok szkolny 2020/2021. 

Przedstawiona poniżej oferta zostały wyłoniona w drodze konkursu 

ofert. Na potrzeby konkursu wysłaliśmy zapytania ofertowe do 

dwunastu Ubezpieczycieli.  

Pełna analiza ofert otrzymanych w ramach konkursu 

 wraz z rekomendacją została przesłana drogą mailową do Państwa 

szkoły. 

 

Do zawarcia umowy ubezpieczenia na zaproponowanych 

warunkach niezbędne jest zebranie grupy minimum 3 dzieci, które 

zostaną objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach tej umowy. 

 

 

Osoba do kontaktu w sprawie zawarcia umowy ubezpieczenia: 
Imię i nazwisko Aneta Horecka 
Numer telefonu 609 319 494 

Adres e-mail a.horecka@interbroker.pl 



  
 

 

Poniżej przedstawiamy rekomendowaną ofertę InterRisk S.A.  

przygotowanej specjalnie dla Państwa jednostki. 

Po przeprowadzonej analizie uzyskanych w ogólnopolskim konkursie ofert oraz uwzględnieniu Państwa 

potrzeb i oczekiwań rekomendujemy wybór oferty InterRisk w ramach przedstawionej poniżej 

propozycji: 

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A Viena Insurance Group 
Suma ubezpieczenia 19 000,00 zł 
Składka za jedną osobę 35,00 zł 

Śmierć ubezpieczonego w wyniku NW  19 000 zł 

Śmierć ubezpieczanego na terenie placówki oświatowej 38 000 zł 

Śmierć ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku 
komunikacyjnego 

24 000 zł 

Trwały uszczerbek na zdrowiu 190 zł za 1% 

Uszkodzenie ciała w wyniku nieszczęśliwego wypadku bez 
uszczerbku na zdrowiu 

190 zł 
Wymagana interwencja lekarza i 
minimum dwie wizyty kontrolne 

Śmierć rodzica lub przedstawiciela ustawowego Ubezpieczonego 
w następstwie nieszczęśliwego wypadku 

1 900 zł 

Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie 5 700 zł 

Koszty przekwalifikowania zawodowego osób 
niepełnosprawnych 

5 700 zł 

Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy 3 800 zł 

Pogryzienie przez psa, pokąsania, ukąszenia / użądlenia 

190 zł  
w przypadku pogryzienia 

380 zł  
w przypadku ukąszenia / użądlenia, 

które spowodowało min 2 dni pobytu w 
szpitalu 

Wstrząśnięcie mózgu w wyniku nieszczęśliwego wypadku 
190 zł 

Wymagany minimalny pobyt w szpitalu 
2 dni 

Oparzenia 
400 zł -  2 000 zł  

w zależności od powierzchni i stopnia 
oparzania. Od II stopnia 

Świadczenie szpitalne z tytułu NW 

40,00 zł za dzień 
od pierwszego dnia pobytu przy 

minimum przy minimum 3 dniach 
pobytu 

Świadczenie szpitalne z tytułu choroby 40,00 zł za dzień 



  
 

od drugiego dnia pobytu przy minimum 
przy minimum 3 dniach pobytu 

Operacje w wyniku nieszczęśliwego wypadku do 2 000 zł 

Ukąszenie przez Kleszcza, rozpoznanie boreliozy 

do 1 500 zł 
w tym zdiagnozowanie boreliozy do 
1000 zł, wizyta u lekarza do 150 zł; 

badania diagnostyczne do 150 zł, 
antybiotykoterapia do 200 zł    

Operacje w wyniku choroby do 2 000 zł 

Koszty stomatologiczne w wyniki NNW 
(dotyczy tylko zębów stałych) 

Do 500 zł 

Koszty leczenia w wyniku NNW 
do  1 500 zł 

W tym podlimit na rehabilitację 1 000 zł 

Zwrot kosztów leków do 500 zł 

Poważne zachorowanie 1 000 zł 

Liczba zwolnionych uczniów 10% 

Wyczynowe uprawianie sportu  
rozumiane jako uczestnictwo w pozaszkolnych klubach 

sportowych 
Bez dopłaty 

 

 

 

 

 

KORZYŚCI DLA UBEZPIECZONYCH  

1. Ochrona ubezpieczeniowa w ciągu całego roku szkolnego i wakacji (365 dni 

w roku, przez 24 godz. na dobę) na całym świecie, 

2. Szeroki zakres ubezpieczenia -  wybór wielu dodatkowych ryzyk rozszerzających 

ochronę 

3. Szybki, prosty i nowoczesny sposób zgłaszania szkód - zgłoszenie on-line  

4. Uproszczona procedura wypłaty świadczeń 

5. Brak karencji 

 

SPOSÓB ZGŁASZANIA ROSZCZEŃ 

Do Brokera Ubezpieczeniowego: 

- listem poleconym lub osobiście poszkodowany może złożyć roszczenie na 

odpowiednim druku zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami na adres biura 



  
 

Inter-Broker  

w Lublinie: ul. Szeligowskiego 8/6, 20- 883 Lublin 

- pocztą elektroniczną na adres mail: szkody.lublin@interbroker.pl 

POMOC BROKERA JEST BEZPŁATNA I WYKONYWANA JEST W RAMACH 

SERWISU BROKERSKIEGO I UMOCOWANIA OTRZYMANEGO PRZEZ SZKOŁĘ 

 

UWAGA: zgłoszenie do brokera będzie możliwe jeżeli Ubezpieczony lub jego opiekun prawny upoważni Spółkę Inter – 

Broker Sp. z o.o. do reprezentowania poszkodowanego przed zakładem ubezpieczeń oraz wyrazi zgodę na przetwarzanie 

danych przez Inter – Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu w celu zgłoszenia i prowadzenia roszczenia osoby, której dane 

dotyczą. 

Lub bezpośrednio do Ubezpieczyciela: 

- telefonicznie za pośrednictwem Call Center pod nr telefonu 022 212-20-12, 

- pisemnie (odpowiedni druk zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami): a) 

pocztą tradycyjną na adres: Spółdzielnia Usługowa VIG Ekspert, Aleje 

Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa, b)  Pocztą elektroniczną na adres mail: 

interrisk.szkody@vigekspert.pl, 

- online na stronie www.interrisk.pl, 
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