
 

Informacja dotycząca ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży szkolnej na rok szkolny 

2018/2019 oraz 2019/2020 

 
Szanowni Państwo, 

Niniejszym informujemy Państwa, iż został rozstrzygnięty przetarg na „Ubezpieczenie 

następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu oraz ubezpieczenie 

odpowiedzialności cywilnej nauczycieli jednostek oświatowych Gminy Miasto Sochaczew. Poniżej 

prezentujemy Państwu nową ofertę wyłonioną w drodze przetargu, złożoną przez InterRisk 

Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. VIG  

Warunki ubezpieczenia wynikające z zapisów SIWZ i złożonej oferty 

1. Definicje 
 
1.1.Ubezpieczający – Szkoła Podstawowa  nr 6 które zawiera umowę dobrowolnego, grupowego 
ubezpieczenia NNW w imieniu ubezpieczonych uczniów oraz personelu. 
1.2.Ubezpieczony – uczniowie oraz personel Szkoły Podstawowej nr 6, którzy są objęci ochroną 
ubezpieczeniową.  
1.3.Uprawniony - osoba upoważniona do otrzymania świadczenia w razie śmierci Ubezpieczonego; w 
przypadku nie wyznaczenia osoby uprawnionej świadczenie przysługuje członkom rodziny 
Ubezpieczonego według następującej kolejności: małżonkowi, dzieciom, rodzicom, innym ustawowym 
spadkobiercom w kolejności przewidzianej prawem spadkowym; jeżeli świadczenie przysługuje kilku 
osobom, to jego wysokość dzieli się między te osoby w równych częściach. 
1.4.Nieszczęśliwy wypadek - przypadkowe, nagłe, niezależne od woli Ubezpieczonego i stanu jego 
zdrowia, gwałtowne zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w następstwie którego zaszło 
zdarzenie objęte odpowiedzialnością Wykonawcy. W rozumieniu niniejszej definicji za nieszczęśliwy 
wypadek uważa się również omdlenia oraz zawał serca i krwotok śródczaszkowy, za wyjątkiem 
ubezpieczenia na wypadek śmierci przedstawiciela ustawowego w następstwie nieszczęśliwego 
wypadku. 
1.5.Trwały uszczerbek na zdrowiu - trwałe, nie rokujące poprawy uszkodzenie danego organu, 
narządu lub układu, polegające na fizycznej utracie tego organu, narządu lub układu lub upośledzeniu 
jego funkcji 
1.6.  Wyczynowe uprawianie sportów – forma aktywności fizycznej podejmowana w celu uzyskania 
w drodze indywidualnej lub zbiorowej rywalizacji, maksymalnych wyników sportowych, polegająca na 
uprawianiu przez Ubezpieczonego sportu: 
a) poprzez uczestniczenie w treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub 
szkoleniowych w ramach pozaszkolnych klubów, związków i organizacji sportowych, 
b) podczas zajęć wychowania fizycznego odbywających się w ramach obowiązującego planu lekcji w 
szkołach sportowych, 
c) za wynagrodzeniem, tj. w przypadku otrzymywania wynagrodzenia na podstawie umowy o pracę 
lub umowy cywilnoprawnej z tytułu uprawiania sportu, zarówno w formie indywidualnej, jak i 
zespołowej, 
W rozumieniu niniejszej definicji za wyczynowe uprawianie sportu nie uważa się aktywności fizycznej 
Ubezpieczonego polegającej na: 
a) uczestniczeniu w treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub 
szkoleniowych w ramach szkolnych (uczniowskich) klubów sportowych, 
b) uprawianiu sportu podczas zajęć wychowania fizycznego (również w klasach sportowych) 
odbywających się w ramach obowiązującego planu lekcji, za wyjątkiem sytuacji, gdy Ubezpieczony jest 
uczniem szkoły sportowej, 
c) udziale Ubezpieczonego w zawodach wewnątrzszkolnych lub międzyszkolnych, za wyjątkiem 
sytuacji, gdy Ubezpieczony jest uczniem szkoły sportowej, 
d) rekreacyjnym uprawianiu sportu. 
W odniesieniu do innych definicji zastosowanie ma treść definicji obowiązujących w Ogólnych 
Warunkach Ubezpieczenia (zwanych dalej „OWU”) InterRisk TU S.A. VIG. 
 

 



 
2. Składka ubezpieczeniowa 

 

2.1.Składka ubezpieczeniowa od jednej osoby za roczny okres ubezpieczenia NNW wynosi – 36,00 zł. 
Suma ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży wynosi 21 000,00 zł.  
2.2. Szkoła prowadzi ewidencję osób opłacających składkę lub przekazuje rodzicom kod dostępu do 
wpisania się na listę polisy wirtualnej  
 

3. Okres ubezpieczenia: 
 

- I rok ubezpieczenia od 01.09.2018 r. do 31.08.2019 r. 
- II rok ubezpieczenia od 01.09.2019 r. do 31.08.2020 r. 

 
4. Warunki, zakres ubezpieczenia i wysokości świadczeń / sumy gwarancyjnej oraz 

suma ubezpieczenia 
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1. Śmierć Ubezpieczonego 21 000 zł 100% 

2. Trwały uszczerbek na zdrowiu (za 1% uszczerbku) 210 zł 1% za 1% uszczerbku 

3. Śmierć przedstawiciela ustawowego 2 100 10% 

4. 
Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osoby 
niepełnosprawnej 

limit do 1 050 zł limit do 5%  

5. 
Zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych będących 
przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczymi 

Limit do 5 250 zł limit do 25% 

6. Zwrot kosztów leczenia poniesionych na terenie RP Limit do 6 300 zł limit do 30% 

7. 
Zwrot kosztów odbudowy zębów stałych, koszty leczenia 
powstałe na terenie RP 

Limit do 5 250 zł Limit do 25% 

8. Zadośćuczynienie za ból 315 zł 1,5% 

9. 
Pogryzienie przez psa, pokąsanie lub pogryzienie przez 
inne zwierzęta i inne pogryzienia oraz ukąszenia owadów 

630 zł 3% 

Klauzule dodatkowe: 

1. 
Pobyt ubezpieczonego w szpitalu w następstwie 
nieszczęśliwego (min. 2 dni) 

52,50 zł / dzień 0,25% 

2. Czasowa niezdolność do nauki 21 zł / dzień  0,1%  

3. 
Operacje chirurgiczne w następstwie nieszczęśliwego 
wypadku (zgodnie z tabelą z OWU) 

maks. 2 100 zł maks. 10% 

4.  
Śmierć ubezpieczonego w następstwie wypadku na 
terenie placówki oświatowej 

21 000 zł 100% 

5.  Zachorowanie ubezpieczonego na sepsę 1 050 zł 5% 

6. 
Śmierć ubezpieczonego w następstwie wypadku 
komunikacyjnego 

10 500 zł 50% 

Przedmiot ubezpieczenia – następstwa nieszczęśliwych wypadków albo zdarzenia objęte umową w tym: zawał 
serca, udar mózgu, obrażenia ciała w wyniku ataku epilepsji lub innego rodzaju utraty przytomności. 

Czasowy zakres ochrony – ochrona całodobowa 

Zakres terytorialny – ubezpieczenie obejmuje wypadki zarówno w kraju jak i za granicą 

Liczba zwolnionych uczniów Do 10% 

Składka 36,00 zł 

 

4.1.Śmierć ubezpieczonego 
4.1.1. Zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć Ubezpieczonego w następstwie zdarzeń stanowiących 
przedmiot ubezpieczenia, które nastąpiły w okresie odpowiedzialności Wykonawcy. 
4.1.2. Prawo do świadczenia przysługuje w wysokości 100% sumy ubezpieczenia, jeżeli śmierć 
Ubezpieczonego nastąpiła w ciągu 24 miesięcy od zdarzenia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia oraz 
jeżeli z medycznego punktu widzenia istnieje związek przyczynowo – skutkowy pomiędzy zdarzeniem 
stanowiącym przedmiot ubezpieczenia, a śmiercią Ubezpieczonego. 
4.2.Trwały uszczerbek na zdrowiu 
4.2.1. Zakres ubezpieczenia obejmuje wystąpienie u Ubezpieczonego trwałego uszczerbku na zdrowiu w 
następstwie zdarzeń stanowiących przedmiot ubezpieczenia, które wystąpiły w okresie odpowiedzialności 
Wykonawcy. 
4.2.3. Prawo do świadczenia przysługuje za każdy procent stwierdzonego uszczerbku na zdrowiu 
maksymalnie za 100 % trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego, uszczerbek nastąpił nie później 
niż 24 miesiące od daty zdarzenia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia oraz jeżeli z medycznego punktu 
widzenia istnieje związek przyczynowo – skutkowy pomiędzy zdarzeniem stanowiącym przedmiot 
ubezpieczenia, a trwałym uszczerbkiem na zdrowiu Ubezpieczonego. 



4.2.4. Trwały uszczerbek orzekany jest przez lekarza wskazanego przez Wykonawcę na podstawie „Tabeli 
norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu” stanowiącej załącznik do OWU Wykonawcy 
(system świadczeń proporcjonalnych, szeroka tabela uszczerbkowa). 
4.3. Śmierć przedstawiciela ustawowego 
4.3.1. Zakres ubezpieczenia obejmuje przedstawiciela ustawowego osoby ubezpieczonej, która nastąpiła w 
okresie odpowiedzialności Wykonawcy w następstwie nieszczęśliwego wypadku. 
4.3.2. Przez przedstawiciela ustawowego rozumie się osobę która na podstawie przepisów prawa może 
działać w cudzym imieniu ze skutkiem dla reprezentowanej osoby. 
4.4.Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osoby niepełnosprawnej 
4.4.1. Wykonawca refunduje koszty poniesione na leczenie skutków nieszczęśliwego wypadku, które nie 
zostały pokryte z ubezpieczenia zdrowotnego, innego ubezpieczenia lub z innego tytułu. Refundacji 
podlegają udokumentowane oryginalnymi rachunkami i dowodami zapłaty koszty, które zostały 
poniesione w ciągu 2 lat od daty nieszczęśliwego wypadku, do wysokości rzeczywistych kosztów, 
maksymalnie jednak do kwoty wynikającej z zawartej umowy ubezpieczenia. 
4.5.Zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i 
środkami pomocniczymi 
4.5.1. Koszty nabycia wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków 
pomocniczych zwracane są do wysokości 25% sumy ubezpieczenia określonej w umowie pod warunkiem, 
że powstały one w następstwie nieszczęśliwego wypadku. 
4.5.2. Zwrot kosztów następuje na podstawie rachunków i dowodów ich zapłaty do wysokości 
rzeczywistych kosztów mieszczących się w limicie.  
4.6. Zwrot kosztów leczenia na terenie RP 
4.6.1. Wykonawca refunduje koszty poniesione na leczenie skutków nieszczęśliwego wypadku, które nie 
zostały pokryte z ubezpieczenia zdrowotnego, innego ubezpieczenia lub z innego tytułu. Refundacji 
podlegają udokumentowane oryginalnymi rachunkami i dowodami zapłaty koszty, które zostały 
poniesione w ciągu 12 miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku, do wysokości rzeczywistych kosztów, 
maksymalnie jednak do kwoty wynikającej z zawartej umowy ubezpieczenia. 
4.7.Zwrot kosztów odbudowy zębów stałych, koszty leczenia powstałe na terenie RP 
4.7.1. Wykonawca refunduje koszty poniesione na leczenie skutków nieszczęśliwego wypadku zaistniałego 
w okresie ubezpieczenia, które zostały poniesione na odbudowę stomatologiczną uszkodzonego lub 
utraconego zęba stałego. Refundacji podlegają koszty poniesione w okresie ubezpieczenia na terytorium 
RP w ciągu 4 miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku, do wysokości rzeczywistych kosztów, 
maksymalnie jednak do kwoty wynikającej z zawartej umowy ubezpieczenia. 
4.8.Zadośćuczynienie za ból 
4.8.1. Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje świadczenie z tytułu urazu ciała w wyniku 
nieszczęśliwego wypadku lub zdarzenia objętego przedmiotem ubezpieczenia, które wymagało pomocy 
lekarskiej oraz co najmniej jednej wizyty kontrolnej, a nie został uznany uszczerbek na zdrowiu. Limit 
odpowiedzialności dla tego świadczenia wynosi 1,5% sumy ubezpieczenia. 
4.9.Pogryzienie przez psa, pokąsanie lub pogryzienie przez inne zwierzęta i inne pogryzienia oraz 
ukąszenia owadów 
4.9.1. Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa, pokąsania 
lub pogryzienie przez inne zwierzęta oraz ukąszenia owadów w wysokości 3% sumy ubezpieczenia. 
Świadczenie wypłacane jest w przypadku pobytu Ubezpieczonego w szpitalu przez minimum jeden dzień i 
jest ograniczone do jednej wypłaty z tytułu pokąsania lub pogryzienia przez psa lub inne zwierzęta oraz z 
tytułu ukąszenia przez owady w rocznym okresie ubezpieczenia. W przypadku pogryzienia 
Ubezpieczonego przez psa, nie powodującego uszczerbku na zdrowiu oraz nie wymagającego konieczności 
pobytu w szpitalu wypłacone zostanie świadczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia.    
4.10. Pobyt ubezpieczonego w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku (klauzula 
dodatkowa)  
4.10.1. Zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o świadczenie z tytułu pobytu 
ubezpieczonego w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku. W przypadku pobytu w szpitalu 
Wykonawca wypłaci świadczenie dzienne za każdy dzień pobytu w szpitalu w wysokości 0,25% sumy 
ubezpieczenia pod warunkiem, że pobyt w szpitalu trwał co najmniej 2 dni. Wykonawca wypłaci łączne 
świadczenia maksymalnie za okres nieprzekraczający 90 dni pobytu Ubezpieczonego w szpitalu w całym 
okresie ubezpieczenia. 
4.11. Czasowa niezdolność do nauki (klauzula dodatkowa) 
4.11.1. zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o świadczenie z tytułu czasowej niezdolności 
Ubezpieczonego do nauki powstałej w następstwie zdarzenia objętego przedmiotem ubezpieczenia, który 
wydarzył się w okresie ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku niezdolności Ubezpieczonego do nauki 
Wykonawca wypłaca zasiłek dzienny w wysokości 0,1% sumy ubezpieczenia za każdy dzień niezdolności. 



Świadczenie wypłacane będzie pod warunkiem, że okres niezdolności trwa dłużej niż 14 dni od dnia 
nieszczęśliwego wypadku. 
4.12. Operacje chirurgiczne w następstwie nieszczęśliwego wypadku (klauzula dodatkowa) 
4.12.1. zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o świadczenie z tytułu operacji chirurgicznej 
w następstwie zdarzeń objętych przedmiotem ubezpieczenia. Ustalenie wysokości świadczenia w 
przypadku konkretnej operacji chirurgicznej będzie odbywało się zgodnie z postanowieniami OWU 
Wykonawcy, przy czym kwota w wysokości 10% sumy ubezpieczenia stanowi najwyższą kwotę 
świadczenia jaka może zostać wypłacona Ubezpieczonemu. 
4.13. Śmierć ubezpieczonego w następstwie wypadku na terenie placówki oświatowej (klauzula 
dodatkowa) 
4.13.1. w przypadku śmierci Ubezpieczonego w następstwie zdarzenia stanowiącego przedmiot 
ubezpieczenia na terenie placówki oświatowej Wykonawca wypłaci dodatkowe świadczenie w wysokości 
100% sumy ubezpieczenia. 
4.14. Zachorowanie ubezpieczonego na sepsę (klauzula dodatkowa) 
4.14.1. zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o świadczenie z tytułu zachorowania na 
sepsę. Wysokość świadczenia w tym zakresie wynosi 5% sumy ubezpieczenia. 
4.15. Śmierć ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego (klauzula dodatkowa) 
4.15.1. zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o świadczenie z tytułu śmierci 
Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego. Wysokość świadczenia w tym zakresie wynosi 
50% sumy ubezpieczenia dodatkowo do świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego w następstwie 
nieszczęśliwego wypadku. 
UWAGA! 
Świadczenia o które program został rozszerzony w ramach klauzul dodatkowych realizowane będą na 
podstawie zapisów OWU InterRisk 

 
5. Realizacja świadczeń 

 

5.1. W przypadku zgłoszenia roszczeń InterRisk TU S.A. VIG wykonuje zobowiązania najpóźniej w terminie 
30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zdarzeniu objętym odpowiedzialnością. W przypadku, gdy 
wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności InterRisk TU 
S.A. VIG w stosunku do Ubezpieczonego albo wysokości zobowiązania okazało się niemożliwe, InterRisk TU 
S.A. VIG wykonuje zobowiązania w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności 
wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, z tym że część bezsporna świadczenia zostanie wypłacona w 
terminie 30 dni. Ponadto w ciągu 7 dni od daty wpływu roszczenia będzie wysyłane pismo z prośbą o 
uzupełnienie dokumentacji oraz listą informacji niezbędnych do zakończenia procesu likwidacji 
roszczenia. 
5.2. Instrukcja szkodowa - Ustalenie wysokości należnego świadczenia odbywa się na podstawie 
zgłoszenia wypadku oraz dokumentacji medycznej (system bez powoływania komisji lekarskiej). W 
przypadku braku akceptacji przez Ubezpieczonego takiego orzeczenia, powoływana będzie komisja 
lekarska.  
5.3. Zgłoszenia szkód  
- pisemnie za pośrednictwem poczty na adres: InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group, Przegroda 
Pocztowa nr 3334, 40-610 Katowice z wykorzystaniem druku zgłoszenia podpisanego przez 
Ubezpieczonego (prawnego opiekuna), który jest dostępny pod adresem: 
https://www.interrisk.pl/fileadmin/user_upload/roszczenie_-edu-plus7_M3_ikonki.pdf  
- pisemnie pocztą elektroniczną na adres mail: szkody@interrisk.pl 
- telefonicznie za pośrednictwem Call Center pod nr telefonu – (22) 212-20-12 lub (22) 575 25 25                                                 
- online z wykorzystaniem formularza dostępnego pod adresem: 
https://klient.interrisk.pl/zgloszenieszkody/1  

 

 Kontakt w sprawach roszczeń – osoba obsługująca ubezpieczenie w placówce oświatowej, broker 
ubezpieczeniowy 

 Kontakt w sprawach odwołań – wątpliwości dotyczących wysokości wypłaconego świadczenia, albo 
braku wypłaty – broker ubezpieczeniowy – Inter-Broker Sp. z o.o. – dane opiekuna: 
Katarzyna Magdzińska, tel. 56 658 42 81, mail: k.magdzinska@interbroker.pl 

W celu zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, SIWZ, ofertą Ubezpieczyciela i pozostałymi 

dokumentami przetargowymi proszę o kontakt z Brokerem ubezpieczeniowym, który te dokumenty udostępni w całości 

lub w interesującym Państwa fragmencie. 

https://www.interrisk.pl/fileadmin/user_upload/roszczenie_-edu-plus7_M3_ikonki.pdf
mailto:szkody@interrisk.pl
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