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OFERTA  UBEZPIECZENIA  SZKOLNEGO 

przygotowana przy udziale firmy Inter – Broker Sp. z o.o. 
dla uczniów Samorządowego Przedszkola w Słomnikach 

 

  
Program ogólnopolski - Rok szkolny 2021/2022 

 
 
 

Osoba do kontaktu: 

Imię i nazwisko Bartosz Piasecki 

Telefon kontaktowy 697 991 161 lub 32 782 36 66 

Adres e-mail b.piasecki@interbroker.pl 

 
 

Klauzula tajemnicy przedsiębiorstwa: 
Informacje zawarte na wszystkich stronach niniejszego dokumentu stanowią tajemnicę naszego przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz tajemnicę przedsiębiorcy i nie mogą być nikomu udostępnione za wyjątkiem dyrektora 
placówki, pracownika wskazanego przez dyrektora oraz Rady Rodziców 
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  KORZYŚCI DLA UBEZPIECZONYCH DZIECI 

 

1. Możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia na 12 m-cy, 13 m-cy, 24 m-ce, 

2. Ochrona ubezpieczeniowa w ciągu całego roku szkolnego i wakacji (365 dni w roku, przez 24 godz. 

na dobę) na całym świecie, 

3. Szeroki zakres ubezpieczenia -  wybór wielu dodatkowych ryzyk rozszerzających ochronę 

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

5. Uproszczona procedura wypłaty świadczeń 

6. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również dzieci/ uczniów wyczynowo uprawiających sport (bez 

zwyżki składki) 

7. Brak karencji 

 

 

Zgłoszenie roszczenia 

InterRisk TU S.A. VIG: 

1. zgłoszenie on-line poprzez stronę https://www.interrisk.pl/interrisk/zglos-szkode/ „internetowe zgłoszenie 

szkody” 

2. telefonicznie za pośrednictwem Call Center pod nr telefonu (22) 212-20-12 lub (22) 575-25-25, 

3. pisemnie (odpowiedni druk zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami):  

a) pocztą tradycyjną na adres: InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group przegroda pocztowa nr 3334, 

40-610 Katowice, z dopiskiem „Likwidacja szkód” 

b)  pocztą elektroniczną na adres mail: szkody@interrisk.pl, 
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Porada brokerska – rekomendacja najkorzystniejszej oferty 

 

Na podstawie przeprowadzonego konkursu oraz analizy złożonych ofert rekomendujemy 

Państwu przyjęcie oferty złożonej przez InterRisk TU S.A. VIG. Oferta w najwyższym stopniu będzie 

spełniała Państwa oczekiwania i potrzeby. W trakcie przygotowywania konkursu ustaliliśmy następujące 

elementy: 

1) przygotowanie oferty ze składką 25, 30 i 40 zł  

2) system wypłaty świadczeń oparty na szerokiej tabeli uszczerbków,  

3) 3 warianty: różniące się nie tylko sumą ubezpieczenia ale również zakresem,  

4) opcje dodatkowe: oparzenia, pobyt w szpitalu w wyniku NW, koszty leczenia 

stomatologicznego, skręcenia,  

5) dodatkowe produkty ubezpieczeniowe – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli 

z tytułu wykonywanego zawodu oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dyrektora,  

Mając na uwadze powyższe, przygotowaliśmy dla Państwa trzy propozycje rozszerzone o opcje 

dodatkowe wskazane w ankiecie czyli: m in. leczenie szpitalne wskutek NW, dodatkowe świadczenie z 

tytułu oparzeń wypłacane dodatkowo ponad świadczenie z tytułu uszczerbku gdzie zostały 

uwzględnione również oparzenia, dodatkowe świadczenie z tytułu leczenia stomatologicznego również 

wypłacane ponad świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu, dodatkowe świadczenie z tytułu kosztów 

leczenia (w tym rehabilitacji) jako uzupełnienie, zakresu świadczeń podstawowych. Dodatkowo 

przygotowaliśmy też wariant z wyższą składką. Wszystkie przedstawione poniżej propozycje zostały 

oparte na szerokiej tabeli uszczerbków w której ujęte są również mniejsze uszczerbki (w tym skręcenia, 

zwichnięcia itp.). Ponadto przedstawione propozycje gwarantują rozszerzenie ochrony 

ubezpieczeniowej o wyczynowe uprawianie sportu bez zwyżki składki. 

Poza ofertą w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków przygotowaliśmy również dla 

Państwa propozycję ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nauczycieli z tytułu wykonywanego 

zawodu oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dyrektora 

Zapewniamy wsparcie i pomoc we wdrożeniu i obsłudze wybranego programu 

ubezpieczeniowego, w tym również pomoc w procesie uzyskiwania świadczeń (analiza sprawy, 

odwołanie). 
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ZAKRES UBEZPIECZENIA 

Ubezpieczenie NNW – OPCJA PODSTAWOWA 
(z rozszerzeniem o sport wyczynowy) 

Nazwa świadczenia 

SKŁADKA 

25,00 zł 30,00 zł 40,00 zł 

SU 
11 000 zł 

SU 
13 000 zł 

SU 
19 000 zł 

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW (w tym zawał serca i udar mózgu) 11 000 zł 13 000 zł 19 000 zł 

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego* 22 000 zł 26 000 zł 38 000 zł 

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie NW na terenie placówki oświatowej* 22 000 zł 26 000 zł 38 000 zł 

Uszczerbek na zdrowiu: 
 wypłata za 100% 
 wypłata za każdy 1%  
zgodnie z tabelą norm uszczerbku na zdrowiu  

11 000 zł 

110 zł 

13 000 zł 

130 zł 

19 000 zł 

190 zł 

Koszty nabycia wyrobów medycznych do 3 300 zł do 3 900 zł do 5 700 zł 

 w tym zakup lub naprawa okularów korekcyjnych lub aparatu słuchowego 
uszkodzonych w wyniku NW na terenie placówki oświatowej 

200 zł 200 zł 200 zł 

Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych do 3 300 zł do 3 900 zł do 5 700 zł 

Ś
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 wstrząśnienie mózgu w następstwie NW 330 zł 390 zł 570 zł 

 pogryzienie, pokąsanie, ukąszenie 220 zł 260 zł 380 zł 

 śmierć rodzica lub opiekuna prawnego Ubezpieczonego w następstwie 
NW 

 uszczerbek w wyniku ataku padaczki 
 amputacja kończyny lub części kończyny w wyniku nowotworu 

złośliwego 

1 100 zł 1 300 zł 1 900 zł 

 rozpoznanie u Ubezpieczonego sepsy 2 200 zł 2 600 zł 3 800 zł 

 zdiagnozowanie u Ubezpieczonego wady wrodzonej serca 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 

Dodatkowa ochrona podczas wycieczki szkolnej – uszczerbek na zdrowiu 220 zł 260 zł 380 zł 

Uszkodzenia ciała w następstwie NW, wymagające interwencji lekarskiej w 
placówce medycznej i minimum dwóch wizyt kontrolnych 

110 zł 130 zł 190 zł 

Zatrucia pokarmowe, nagłe zatrucia gazami, porażenie prądem lub piorunem 550 zł 650 zł 950 zł 

 rozpoznanie  chorób odzwierzęcych (bąblowicy, boreliozy, toksoplazmozy, 
wścieklizny) 

 koszty leczenia w związku z ukąszeniem/ usunięciem kleszcza 

550 zł 
200 zł 

650 zł 
200 zł 

950 zł 
200 zł 

Oparzenia w wyniku NW 

II stopień 500 zł 500 zł 500 zł 

III stopień 1 500 zł 1 500 zł 1 500 zł 

IV stopień 2 500 zł 2 500 zł 2 500 zł 

Pobyt w szpitalu w wyniku NW 
płatne za każdy dzień od 1 dnia pobytu  
(pobyt minimum 2 dni) 

70 zł 100 zł 100 zł 

Pobyt w szpitalu w wyniku choroby 
płatne za każdy dzień od 2 dnia pobytu  
(pobyt minimum 3 dni) 

60 zł 100 zł 90 zł 

Koszty operacji plastycznych w wyniku nieszczęśliwego wypadku 1 500 zł 1 500 zł 1 500 zł 

Koszty leczenia w wyniku NW (w tym koszty rehabilitacji do 1 000 zł) 1 000 zł 1 000 zł 1 500 zł 

Koszty leków 500 zł 500 zł 500 zł 

* kumulacja świadczeń – kwota świadczenia obejmuje świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego w wyniku NNW 
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Gdyby chcieli Państwo zmodyfikować dodatkowe rozszerzenia ochrony, to oczywiście istnieje 
taka możliwość i możemy je dopasować zgodnie z Państwa oczekiwaniami. 
Podstawa zawarcia ubezpieczenia: Oferta przygot owana na podstawie Ogólnych Warunków 
Ubezpieczenia EDU Plus zatwierdzonych uchwałą nr 01/03/03/2020 Zarządu InterRisk TU S.A. 
Vienna Insurance Group z dnia 3 marca 2020r. Wyłączenia  
i  ograniczenia odpowiedzialności zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpiec zenia EDU Plus 
zatwierdzonych uchwałą nr 01/03/03/2020 Zarządu InterRisk S.A. Vienna  Insurance Group z dnia 
03.03.2020r. wraz  z postanowieniami odmiennymi.  

 
 
UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I MATERIALNEJ NAUCZYCIELI ORAZ 
POZOSTAŁYCH PRACOWNIKÓW SZKOŁY, DYREKTORA PLACÓWKI OSWIATOWEJ 

InterRisk TU S.A.  
W przypadku objęcia ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków uczniów w danej szkole, 
nauczyciele i pozostali pracownicy szkoły oraz dyrektor placówki oświatowej, zastępca dyrektora oraz 
osoba pełniąca obowiązki dyrektora mogą wykupić indywidualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i 
materialnej oraz ubezpieczenie kosztów ochrony prawnej na następujących warunkach:  
Zakres ubezpieczenia obejmuje:  
1) Odpowiedzialność deliktową nauczyciela i pozostałych pracowników szkoły (OC nauczyciela oraz pozostałych 
pracowników szkoły):  
na podstawie Klauzuli – ubezpieczenie OC Nauczyciela oraz pozostałych pracowników szkoły  
2) Odpowiedzialność deliktową i kontraktową (OC dyrektora, zastępcy dyrektora oraz osoby pełniącej obowiązki 
dyrektora):  
na podstawie Klauzuli – ubezpieczenie OC Dyrektora, Zastępcy Dyrektora oraz osoby pełniącej obowiązki 
dyrektora.  
3) Ochrona Prawna dla osób wymienionych w pkt. 1 i 2 posiadających w/w ub. OC 
 
 

Suma gwarancyjna i składka: 

Zakres ubezpieczenia InterRisk I InterRisk II 

Odpowiedzialność cywilna z tytułu 
wykonywania zawodu nauczyciela 

50 000,00 zł na wszystkie zdarzenia 
za wszystkich ubezpieczonych 

Podlimit na jedno zdarzenie 
5 000,00 zł 

Udział własny 100,00 zł 

100 000,00 zł na jedno i wszystkie 
zdarzenia za wszystkich 

ubezpieczonych 
Udział własny 100,00 zł 

Składka za wszystkich 
ubezpieczonych 

40,00 zł 100,00 zł 

Odpowiedzialność cywilna z tytułu 
wykonywania zawodu nauczyciela  

50 000,00 zł na wszystkie zdarzenia 
za każdego ubezpieczonego 
Podlimit na jedno zdarzenie 

5 000,00 zł 
Udział własny 100,00 zł 

100 000,00 zł na jedno i wszystkie 
zdarzenia za każdego 

ubezpieczonego 
Udział własny 100,00 zł 

Składka od każdego 
Ubezpieczonego 

20,00 zł 80,00 zł 

Odpowiedzialność deliktowa i 
kontraktowa (OC dyrektora, zastępcy 
dyrektora oraz osoby pełniącej 
obowiązki dyrektora)  

50 000,00 zł na wszystkie zdarzenia 
za wszystkich ubezpieczonych 

Podlimit na jedno zdarzenie 25 000,00 
zł 

Udział własny 100,00 zł 

100 000,00 zł na wszystkie zdarzenia 
za wszystkich ubezpieczonych 

Podlimit na jedno zdarzenie 50 000,00 
zł 

Udział własny 100,00 zł 
Składka za wszystkich 

ubezpieczonych 
90,00 zł 150,00 zł 
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Odpowiedzialność deliktowa i 
kontraktowa (OC dyrektora, zastępcy 
dyrektora oraz osoby pełniącej 
obowiązki dyrektora)  

50 000,00 zł na wszystkie zdarzenia 
za każdego ubezpieczonego 

Podlimit na jedno zdarzenie 25 000,00 
zł 

Udział własny 100,00 zł 

100 000,00 zł na wszystkie zdarzenia 
za każdego ubezpieczonego 

Podlimit na jedno zdarzenie 50 000,00 
zł 

Udział własny 100,00 zł 
Składka od każdego 

Ubezpieczonego 
80,00 zł 130,00 zł 

Podstawa zawarcia ubezpieczenia: Ogólne Warunki Ubezpieczenia BIZNES PRO PLUS zatwierdzone 
Uchwałą nr 01/26/02/2019 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 26.02.2019 r. 
 
 
Odpowiedzialność InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group w zakresie odpowiedzialności cywilnej 
rozpoczyna się od pierwszego dnia roku szkolnego pod warunkiem, że w terminie do 60 dni od pierwszego 
dnia roku szkolnego:  
1) do InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group zostanie przekazany wniosek o zawarcie umowy 
ubezpieczenia OC,  
2) Ubezpieczony złoży oświadczenie o braku wiedzy nt. jakichkolwiek okoliczności mogących skutkować 
jego odpowiedzialnością cywilną z tytułu przedmiotowej umowy ubezpieczenia OC,  
3) zostanie opłacona składka / pierwsza rata składki z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia OC.  
 
KLAUZULA – UBEZPIECZENIE OC NAUCZYCIELA ORAZ POZOSTAŁYCH PRACOWNIKÓW  
PLACÓWKI OŚWIATOWEJ  
1. Zachowując postanowienia OWU nie zmienione zapisami niniejszej klauzuli, na podstawie wniosku 
Ubezpieczającego i za pobraniem dodatkowej składki, Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową 
odpowiedzialność cywilną deliktową z tytułu wykonywania zawodu nauczyciela oraz pozostałych 
pracowników placówki oświatowej (osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz umów 
cywilnoprawnych), z zastrzeżeniem że odpowiedzialność Ubezpieczyciela nie obejmuje szkód 
wyrządzonych przez pracownika przy wykonywaniu przez niego obowiązków pracowniczych, za które 
zgodnie  
z obowiązującymi przepisami prawa odpowiada pracodawca. W zakresie, o którym mowa w poprzednim 
zdaniu, Ubezpieczyciel odpowiada m.in. za szkody nieumyślnie wyrządzone przez pracowników poza 
godzinami pracy bądź w czasie godzin pracy, w związku z czynnościami wykraczającymi poza zakres 
obowiązków pracowniczych i poza zakres działalności placówki oświatowej. Ochroną ubezpieczeniową 
objęte są także roszczenia regresowe pracodawcy, który naprawił szkodę wyrządzoną osobie trzeciej przez 
pracownika w związku z wykonywaniem zawodu nauczyciela lub czynności zawodowych przez pozostałych 
pracowników placówki oświatowej, zgłoszone wobec tego pracownika.  
2. Na podstawie niniejszej klauzuli ochroną ubezpieczeniową objęta jest również:  
a) odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez Ubezpieczonego pełniącego funkcję opiekuna na 
imprezach, koloniach, wycieczkach, obozach, zielonych szkołach,  
b) odpowiedzialność materialna wobec pracodawcy za szkody wyrządzone w ramach czynności związanych 
z umową o pracę (odpowiedzialność pracownika wobec pracodawcy – dotyczy wyłącznie działania 
nieumyślnego).  
3. Jeżeli wobec Ubezpieczonego ma zastosowanie ograniczenie jego odpowiedzialności cywilnej, 
wynikające z przepisów prawa pracy, wysokość wypłaconego odszkodowania ograniczona jest do 
wysokości roszczeń regresowych przysługujących pracodawcy wobec Ubezpieczonego, określonych w 
kodeksie pracy.  
4. Udział własny w szkodzie rzeczowej wynosi 100,00 PLN.  
5. Zakres terytorialny: teren Rzeczypospolitej Polskiej plus pozostałe kraje Europy.  
 
 
 
 



  
 

 

ZADBAJ O BEZPIECZEŃSTWO SWOJEGO DZIECKA! 

KLAUZULA – UBEZPIECZENIE OC DYREKTORA, ZASTĘPCY DYREKTORA  
ORAZ OSOBY PEŁNIĄCEJ OBOWIĄZKI DYREKTORA  
1. Zachowując postanowienia OWU nie zmienione zapisami niniejszej klauzuli, na podstawie wniosku 
Ubezpieczającego i za pobraniem dodatkowej składki, Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową 
odpowiedzialność cywilną Dyrektora, Zastępcy Dyrektora oraz osoby pełniącej obowiązki dyrektora placówki 
oświatowej za wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia, skutkujące powstaniem szkody 
osobowej lub rzeczowej u osób trzecich z tytułu czynu niedozwolonego (OC delikt) lub z tytułu niewykonania 
lub nienależytego wykonania zobowiązania (OC kontrakt), przy wykonywaniu przez niego obowiązków 
służbowych, w granicach posiadanych przez niego kompetencji.  
2. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za Ubezpieczonego w granicach jego odpowiedzialności 
określonej przepisami prawa pracy (odpowiedzialność do wysokości trzech pensji brutto z dnia powstania 
szkody) lub umowy cywilnoprawnej, na podstawie której wykonuje obowiązki służbowe.  
3. Zachowując wyłączenia zawarte w OWU, Ubezpieczyciel nie ponosi ponadto odpowiedzialności za 
szkody będące następstwem naruszenia przepisów BHP, rażącego naruszenia regulaminów i innych aktów 
wewnętrznych obowiązujących w zakładzie pracy.  
4. Udział własny w szkodzie rzeczowej wynosi 100,00 PLN.  
5. Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody wyrządzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
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INFORMACJE DODATKOWE 

1. Konflikt interesów 

W nawiązaniu do art. 32 ust. 1 pkt 5 ustawy o dystrybucji ubezpieczeńspółka Inter-Broker oświadcza, że ani 

ona, ani jej pracownicy nie są stroną umów agencyjnych lub zleceń, których przedmiotem byłoby reprezentowanie 

interesów zakładów ubezpieczeń. Jednocześnie informujemy, że nie posiadamy akcji albo udziałów zakładów 

ubezpieczeń. uprawniających co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu tych zakładów. Również 

żaden zakład ubezpieczeń nie posiada udziałów w spółce Inter-Broker. 

2. Wynagrodzenie spółki Inter-Broker 

Usługi brokera ubezpieczeniowego są dla Państwa nieodpłatne – na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 6 ustawy o 

dystrybucji ubezpieczeń informujemy, że Inter-Broker sp. z o.o. otrzymuje wynagrodzenie w formie prowizji 

(kurtażu) uwzględnionej w kwocie składki ubezpieczeniowej. 

3. Skargi i reklamacje 

Informacja o możliwości złożenia reklamacji, wniesienia skargi oraz pozasądowego rozwiązywania sporów – 

zgodnie z załączonym do niniejszej analizy Regulaminem. 

4. Strategia dystrybucji spółki Inter-Broker 

Na podstawie obowiązku wynikajacego z art. 10 rozporządzenia delegowanegoKomisji (UE) 2017/2358 z dnia 

21 września 2017 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 w odniesieniu do 

wymogów w zakresie nadzoru nad produktem i zarządzania nim dla zakładów ubezpieczeń i dystrybutorów 

ubezpieczeń, spółka Inter-Broker posiada opracowaną Strategię dystrybucji produktów ubezpieczeniowych 

(ubezpieczeń). Jednocześnie informujemy, że spółka Inter-Broker nie jest twórcą lub współtwórcą produktów 

ubezpieczeniowych, pełniąc wyłącznie rolę pośrednika, który dokonuje personalizacji i dostosowywania 

istniejących produktów w kontekście działalności i potrzeb oraz wymagań jej klientów. 

5. Tajemnica klienta 

Na podstawie obowiązku wynikajacego z przepisu art. 32 ust. 3 pkt 1 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń spółka 

Inter-Broker zachowuje w tajemnicy informacje uzyskane w związku z wykonywaniem czynności brokerskich                    

w zakresie ubezpieczeń i obowiązek ten ciąży na spółce również po rozwiązaniu stosunku umownego z klientem. 

6. Archiwizacja dokumentacji 

Na podstawie obowiązku wynikajacego z przepisu art. 32 ust. 3 pkt 4 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń spółka 

Inter-Broker przechowuje dokumentację dotyczącą wykonywanej działalności brokerskiej w zakresie 

ubezpieczeń, w szczególności pełnomocnictwa do wykonywania czynności brokerskich w zakresie ubezpieczeń       
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w imieniu klienta oraz dokumenty dotyczące wynagrodzenia brokera, przez okres 10 lat od dnia zakończenia 

współpracy z klientem. 

7. Dane osobowe 

Inter-Broker sp. z o.o. zobowiązuje się do przestrzegana obowiązujących przepisów o ochronie danych 

osobowych, w szczególności określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679                       

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych                   

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie                     

o ochronie danych) oraz w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Szczegółowo kwestie 

ochrony danych osobowych regulują umowy powierzenia przetwarzania tych danych, zawierane z klientami 

spółki. 

Administratorem danych osobowych przekazywanych przez klientów jest Inter-Broker sp. z o.o. Inspektorem 

Ochrony Danych Osobowych w spółce jest p. Emilia Sobierajska (radca prawny), tel. 56 658 42 60,                                          

e-mail: inspektor@interbroker.pl. Kontakt ze wskazaną osobą możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach 

8.00 - 16.00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz w okolicznościach przewidzianych przez Kodeks 

pracy).  

     Z poważaniem 
               

 

 

   

 

  

 

 

 


