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PROPOZYCJA   UBEZPIECZENIA  SZKOLNEGO 
przygotowana przy udziale firmy 

Inter – Broker Sp. z o.o. 

 
Program - Rok szkolny 2021/2022 

 

 

 

Osoba do kontaktu: 

Imię i nazwisko Renata Romaniuk 

Telefon kontaktowy 83/ 343 66 48,  500-150-900 

Adres e-mail r.romaniuk@interbroker.pl 

 

 

Imię i nazwisko Anna Korszeń 

Telefon kontaktowy  83/ 343 66 48,  501-415-909 

Adres e-mail a.korszen@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 PERSONELU I PLACÓWKI OŚWIATOWEJ 

1. Możliwość objęcia programem nauczycieli oraz pozostały personel placówki 

oświatowej na warunkach takich samych jak uczniowie, 

2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i materialnej nauczycieli, z tytułu 

wykonywania zawodu, 

3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kontraktowej dyrektora placówki 

oświatowej, 

4. Możliwość zawarcia polisy ubezpieczeniowej w formie tradycyjnej (zapłata za polisę 

przez placówkę  oświatową) jak i elektronicznej ( system płatności on-line przez 

rodzica). 

 

KORZYŚCI DLA UBEZPIECZONYCH DZIECI 

 

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

2. Ochrona ubezpieczeniowa w ciągu całego roku szkolnego, wycieczek oraz wakacji 

(365 dni w roku, przez 24 godz. na dobę),  

3. Szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej, 

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. 
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Okres ochrony w ubezpieczeniu w roku szkolnym 2021/2022 

oraz forma zawarcia polisy. 

 

Dla polis tradycyjnych (gdzie składka będzie zbierana przez placówkę 

oświatową), polisa może zostać wystawiona do dnia 31.10.2021r. Wszystkie dzieci, 

młodzież przystępująca w tym okresie do ubezpieczenia będzie objęta ochroną 

ubezpieczeniową od dnia 01.09.2021r. Obowiązujący okres ochrony 

ubezpieczeniowej z polisy: od dnia 01.09.2021r. do 31.08.2022r.  

 

Dla polis wirtualnych (opłacanych on-line) gdzie składka jest wykupowana dla 

dziecka w formie elektronicznej, dla wpłat, które nastąpią do dnia 30.09.2021r. będzie 

obowiązywał  okres ochrony ubezpieczeniowej od dnia 01.09.2021r do 

31.08.2022r., natomiast dla wpłat wykonanych po 30.09.2021r.  okres ochrony dziecka 

będzie obowiązywał od dnia następnego po opłaceniu składki do dnia 31.08.2022r. 

 

 

Zgłoszenie roszczenia 

 

InterRisk TU S.A.: 

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., ViennaInsuranceGroup przegroda 

pocztowa nr 3334, 40-610 Katowice, z dopiskiem „Likwidacja szkód” 

b)  pocztą elektroniczną na adres mail: szkody@interrisk.pl, 

 

 

https://www.interrisk.pl/interrisk/zglos-szkode/
mailto:szkody@interrisk.pl
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Porada brokerska – rekomendacja najkorzystniejszej oferty 

  Rekomendujemy Państwu przyjęcie oferty złożonej przez towarzystwo 

ubezpieczeniowe InterRisk TU S.A.  

W trakcie przygotowywania propozycji ustaliliśmy następujące potrzeby i oczekiwania: 

1) przygotowanie oferty w różnych wariantach  na okres 12 m-cy, 

2) ochrona ubezpieczeniowa przez cały rok szkolny, wycieczek oraz wakacji, 

2) rozszerzenie ochrony o opcje dodatkowe m.in.:  

 oparzenia, pobyt w szpitalu w wyniku NNW,   

 pobyt w szpitalu w wyniku choroby, w tym w wyniku zdiagnozowania 

COVID-19,  

 koszty leczenia w wyniku NNW,  

 koszty leczenia stomatologicznego,  

 wypłata świadczenia za uraz niepowodujący trwałego uszczerbku na 

zdrowiu pod warunkiem odbycia trzech wizyt lekarskich,  

 rehabilitacja,  

 poważne choroby, 

 rozszerzenie o wyczynowe uprawianie sportu. 

 

 Zaproponowany wariant PODSTAWOWY zapewnia Państwu wypłatę świadczenia 

opartą na szerokiej tabeli uszczerbków na zdrowiu, w której ujęte są również mniejsze 

uszczerbki tj. skręcenia lub zwichnięcia. Jest ona korzystniejsza przy poważnych 

wypadkach, niż inne opcje proponowane przez InterRisk TU S.A. tj. np. OCHRONA PLUS. 

Zakres ochrony ubezpieczeniowej został dodatkowo rozszerzony o uraz niepowodujący 

trwałego uszczerbku na zdrowiu pod warunkiem interwencji lekarskiej w placówce 

medycznej i dwóch wizyt kontrolnych - wypłata świadczenia wynosi 1% sumy 

ubezpieczenia . 

 Należy zwrócić również uwagę, że InterRisk jako jeden z nielicznych 

Ubezpieczycieli rozszerzył zakres ochrony o pakiet KLESZCZ gwarantujący zwrot 

kosztów leczenia związanych z ukąszeniem/ usunięciem kleszcza tj. badania 

diagnostyczne do 150 zł, wizytę u lekarza do 150 zł, zdiagnozowanie boreliozy do 

1000 zł oraz antybiotykoterapię do 200 zł. 
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PROPOZYCJA INTERRISK TU S.A. 
        OCHRONA 24H NA DOBĘ PRZEZ CAŁY ROK  

          RÓWNIEŻ PODCZAS WAKACJI I WYCIECZEK 
 
 

RODZAJ ŚWIADCZENIA 

OPCJA 
PODSTAWOWA 

WYSOKOŚĆ 
ŚWIADCZENIA 

OPCJA 
PODSTAWOWA 

WYSOKOŚĆ 
ŚWIADCZENIA 

OPCJA 
PODSTAWOWA 

WYSOKOŚĆ 
ŚWIADCZENIA 

1. 
śmierć Ubezpieczonego w wyniku 
nieszczęśliwego wypadku  komunikacyjnym  

42 000 zł 55 000 zł 65 000 zł 

2. 
śmierć Ubezpieczonego w wyniku 
nieszczęśliwego wypadku  (w tym również 
zawał serca i udar mózgu) 

22 000 zł 30 000 zł 33 000 zł 

3. 
śmierć Ubezpieczonego w wyniku 
nieszczęśliwego wypadku  na terenie placówki 
oświatowej 

44 000 zł 60 000 zł 66 000 zł 

4. 
trwałe inwalidztwo częściowe w wyniku 
nieszczęśliwego wypadku   

220 zł za 1% 
uszczerbku  

 

300 zł za 1% 
uszczerbku 

 

330 zł za 1% 
uszczerbku 

 5. 

trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie 
nieszczęśliwego wypadku za 1% uszczerbku 
zgodnie z tabelą norm uszczerbku na zdrowiu 
(m.in. złamania kości, zwichnięcia lub 
skręcenia) 

6. 
 

koszty nabycia wyrobów medycznych, 
będących przedmiotami ortopedycznymi i 
środków pomocniczych , 

w tym zakup lub naprawa okularów 
korekcyjnych lub aparatu słuchowego 
uszkodzonych w wyniku  wypadku na terenie 
placówki oświatowej, w czasie zajęć szkolnych 
na terenie placówki oświatowej 

do 6 600 zł 

 

do 9 000 zł do 9 900 zł 

do 200 zł do 200 zł do 200 zł 

7. 
koszty przekwalifikowania zawodowego osób 
niepełnosprawnych 

do 6 600 zł do 9 000 zł do 9 900 zł 

8. uszczerbek na zdrowiu w wyniku padaczki 
jednorazowo – 

 220 zł 
jednorazowo – 300 zł jednorazowo – 330 zł 

9. zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy 
jednorazowo –  

4 400 zł 
jednorazowo – 

 6 000 zł 
jednorazowo –  

6 600 zł 

10. 
śmierć przedstawiciela ustawowego 
Ubezpieczonego  w   następstwie 
nieszczęśliwego wypadku 

jednorazowo -   
2 200 zł 

jednorazowo –  
3 000 zł 

jednorazowo – 
 3 300 zł 

  11. 
 
 
 

12. 

pogryzienie przez psa 
jednorazowo –  

220 zł 

jednorazowo – 300 zł jednorazowo – 330 zł 

pokąsania lub ukąszenia pod warunkiem 
skorzystania z pomocy ambulatoryjnej 

(warunek 2 dniowy pobyt w szpitalu)  

 

 

jednorazowo –  
440 zł  

 

  

jednorazowo – 600 zł 

 

jednorazowo – 660 zł 

13. 

wstrząśnienie mózgu w wyniku 
nieszczęśliwego wypadku pod warunkiem 
dwudniowego pobytu w szpitalu (warunek 2 
dniowy pobyt w szpitalu) 

220 zł 

 
300 zł 

330 zł 

 

14. 

uszkodzenie ciała w wyniku nieszczęśliwego 
wypadku bez uszczerbku na zdrowiu (0% 
uszczerbku na zdrowiu) które wymagało 
interwencji lekarskiej w placówce medycznej 

220 zł 300 zł 330 zł 
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oraz dalszego leczenia i co najmniej dwóch 
wizyt  kontrolnych u lekarza 

15. 
zdiagnozowanie u Ubezpieczonego chorób 
odzwierzęcych (bąblowicy, toksoplazmozy, 
wścieklizny) 

1 100 zł 1 500 zł 1 650 zł 

16. koszty leczenia związane z ukąszeniem/ 
usunięciem kleszcza   

 do 1 500 zł, w tym:  

a) zdiagnozowanie 

boreliozy do 1 000 zł, 

 b) wizyta u lekarza do 
150 zł,  

c) badania 
diagnostyczne do 150 zł,  

d) antybiotykoterapia 
do 200 zł 

do 1 500 zł , w tym:  

a) zdiagnozowanie 

boreliozy do 1 000 zł, 

 b) wizyta u lekarza do 150 
zł,  

c) badania diagnostyczne 
do 150 zł,  

d) antybiotykoterapia do 
200 zł 

do 1 500 zł , w tym:  

a) zdiagnozowanie 

boreliozy do 1 000 zł, 

 b) wizyta u lekarza do 
150 zł,  

c) badania diagnostyczne 
do 150 zł,  

d) antybiotykoterapia do 
200 zł 

17. 
zatrucia pokarmowe lub nagłe zatrucie gazami, 
bądź porażenie prądem lub piorunem 
(warunek 3 dniowy pobyt w szpitalu) 

1 100 zł 

 

1 500 zł 

 

1 650 zł 

 

 

18. 

Opcja Dodatkowa D2 – oparzenia w wyniku 
nieszczęśliwego wypadku 

 

II stopień – 500 zł 

III stopień – 1 500 zł 

IV stopień – 2 500 zł 

 

II stopień – 500 zł 

III stopień – 1 500 zł 

IV stopień – 2 500 zł 

 

II stopień – 500 zł 

III stopień – 1 500 zł 

IV stopień – 2 500 zł 

 

19. 

Opcja Dodatkowa D4 – pobyt w szpitalu w 
wyniku nieszczęśliwego wypadku (świadczenie 
płatne od pierwszego  dnia pobytu w szpitalu, 
min. 2 dni) 

50 zł / za każdy 
dzień 

70 zł / za każdy dzień 
100 zł / za każdy 

dzień 

20. 

Opcja Dodatkowa D5 – pobyt w szpitalu w 
wyniku choroby  (świadczenie płatne od 
drugiego  dnia pobytu w szpitalu )  

w tym również w wyniku zdiagnozowania 
COVID-19 

50 zł / za każdy 
dzień 

70 zł / za każdy dzień 
100 zł / za każdy 

dzień 

21. 

Opcja dodatkowa D6 - 

Poważne choroby (nowotwór złośliwy, paraliż, 
niewydolność 

nerek, poliomyelitis, utrata wzroku, utrata mowy, 
utrata słuchu, anemia aplastyczna, 

stwardnienie rozsiane, cukrzyca typu I, niewydolność 
serca, choroby 

autoimmunologiczne, zapalenie opon mózgowo-
rdzeniowych, transplantacja głównych 

organów) 

 

 

1 000 zł 

 

 

1 000 zł 

 

 

1 000 zł 

22. 

Opcja dodatkowa D10 - koszty leczenia w 
wyniku nieszczęśliwego wypadku, 

 

do 1 000 zł 

w tym rehabilitacja  

do 1 000 zł 

do 1 000 zł 

w tym rehabilitacja 

 do 1 000 zł 

do 1 000 zł 

w tym rehabilitacja 

 do 1 000 zł 

23. 
Opcja Dodatkowa D13 – koszty leczenia 
stomatologicznego w wyniku nieszczęśliwego 
wypadku 

do 1000 zł  

(maks. 300 zł na 
jeden ząb) 

do 1 000 zł  

(maks. 300 zł na jeden 
ząb) 

do 1 000 zł (maks. 300 
zł na jeden ząb) 

24. 
Wyczynowe uprawianie sportu (pozaszkolne 
kluby sportowe) 

TAK TAK TAK 

Składka za okres 12 miesięcy  35 zł 

 

45 zł 

 

50 zł 
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Jako broker ubezpieczeniowy stawiamy do Państwa dyspozycji całą naszą wiedzę 

oraz doświadczenie w obsłudze umowy ubezpieczenia. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Podstawa zawarcia ubezpieczenia: Oferta przygotowana na podstawie 

Ogólnych Warunków Ubezpieczenia EDU Plus zatwierdzonych uchwałą nr  

01/03/03/2020 Zarządu InterRisk TU S.A. ViennaInsurance  Group z dnia 3 

marca 2020r. Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności zawarte są w 

Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia EDU Plus zatwierdzonych uchwałą nr 

01/03/03/2020 Zarządu InterRisk S.A. ViennaInsurance  Group z dnia 

03.03.2020r. wraz  z postanowieniami odmiennymi i dodatkowymi.
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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 
wykonywaniaczynności brokerskich w zakresie ubezpieczeń 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 
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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 
Anna Korszeń 

Dyrektor 
                                                                                                                   Inter-Broker Sp. z o.o.  
                                                                                                                 Oddział Biała Podlaska 

 
 
 


