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Oferta ubezpieczenia NNW dla uczniów uczęszczających  

do Szkoły Podstawowej nr 6 w Sochaczewie 
Ubezpieczenie zawarte na warunkach przetargowych wyłonionych w drodze postępowania 

przeprowadzonego dla placówek oświatowych Gminy Miasto Sochaczew 

 

 
 

✓ Okres ubezpieczenia: od 01.09.2021 do 31.08.2022 

✓ Ochrona 365 dni w roku, 24 godz. na dobę, w zakresie NNW ochrona na całym świecie 

✓ Szybki, prosty i nowoczesny sposób zgłoszenia szkody – zgłoszenie telefonicznie, on-line, mailowo 

✓ Zakup ubezpieczenia: wejdź na stronę: https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline,  
zweryfikuj się numerem ID Klienta: 47pa8 
 

Uwaga! 
zapisać dziecko do ubezpieczenia można do dnia 31.10.2021 roku, ale żeby ochrona działała 
od 1.09.2021 roku konieczne jest zgłoszenie przed końcem września.  

 
 

✓ Wyczynowe uprawianie sportu w zakresie ubezpieczenia 

 

Ubezpieczający: Szkoła Podstawowa nr 6 w Sochaczewie 

Oferta przygotowana 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. wraz  z postanowieniami 
odmiennymi zawartymi w SIWZ i ofercie przetargowej. 
 

Dokumenty są dostępne do pobrania podczas zapisywania dziecka do ubezpieczenia, będą przesłane wraz z certyfikatem 
potwierdzającym zawarcie ubezpieczenia na podany przy zapisywaniu dziecka adres mailowy oraz mogą zostać 
dostarczone przez brokera ubezpieczeniowego po uprzednim kontakcie.  
 

 
Dane kontaktowe – broker ubezpieczeniowy: 

 

Katarzyna Magdzińska, tel. 56 658-42-81, 697-990-001, e-mail: k.magdzinska@interbroker.pl  

 
 

 

 

https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline
mailto:k.magdzinska@interbroker.pl


 

 

Zakres ubezpieczenia 

opcja podstawowa (szeroka tabela uszczerbków) 
 

UBEZPIECZENIE UCZNIÓW / DZIECI 

Lp. Zakres ubezpieczenia - NNW 
Polisa 1  

EDU-A/P 093521 
Polisa  2 

EDU-A/P 093522 
Polisa  3 

EDU-A/P 093523 

1. Śmierć Ubezpieczonego 21 000 zł 23 500 zł 28 000 zł 

2. Trwały uszczerbek na zdrowiu (za 1% uszczerbku) 210 zł 235 zł 280 zł 

3. Śmierć przedstawiciela ustawowego 2 100 2 350 zł 2 800 zł 

4. 
Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osoby 
niepełnosprawnej 

Limit do 1 050 zł Limit do 1 175 zł Limit do 1 400 zł 

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

Limit do 5 250 zł Limit do 5 875 zł Limit do 7 000 zł 

6. Zwrot kosztów leczenia poniesionych na terenie RP Limit do 6 300 zł Limit do 7 050 zł Limit do 8 400 zł 

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

Limit do 5 250 zł Limit do 5 875 zł Limit do 7 000 zł 

8. Zadośćuczynienie za ból 315 zł 352,50 zł 420 zł 

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

630 zł 705 zł 840 zł 

10. 
Pobyt ubezpieczonego w szpitalu w następstwie 
nieszczęśliwego (min. 2 dni) 

50 zł / dzień 

11. Czasowa niezdolność do nauki 21 zł / dzień  23,50 zł / dzień 28 zł / dzień 

12. 
Operacje chirurgiczne w następstwie 
nieszczęśliwego wypadku (zgodnie z tabelą z OWU) 

maks. 2 100 zł maks. 2 350 zł maks. 2 800 zł 

13.  
Śmierć ubezpieczonego w następstwie wypadku na 
terenie placówki oświatowej 

21 000 zł 23 500 zł 28 000 zł 

14.  

Klauzula dodatkowa świadczenia z tytułu poważnego 
zachorowania 
(nowotwór złośliwy, niewydolność nerek, 
transplantacja głównych organów, utrata mowy, 
utrata słuchu, utrata wzroku, anemia aplastyczna, 
cukrzyca typu I, choroba autoimmunologiczna, 
zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych) 

2 000 zł 

15. 
Śmierć ubezpieczonego w następstwie wypadku 
komunikacyjnego 

21 000 zł 23 500 zł 28 000 zł 

16. 
Pokrycie kosztów na wypadek ukąszenia przez 
kleszcza 

150 zł – usunięcie kleszcza i  diagnostyka  
/ 200 zł - antybiotykoterapia 

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 

Składka: 36,00 zł 41,00 zł 50,00 zł 

 

Jak zgłosić roszczenie? 
 

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 022 212-20-12, 022 575-25-25, 

3) pisemnie (odpowiedni druk zgłoszenia https://www.interrisk.pl/fileadmin/user_upload/roszczenie_-edu-
plus7_M3_ikonki.pdf 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, 
 
W przypadku pytań dotyczących roszczeń można dodatkowo kontaktować się z brokerem ubezpieczeniowym – zarówno 
przed zgłoszeniem szkody, jak i w przypadku niezadowolenia z decyzji ubezpieczyciela (broker pomaga w procesie 
odwoławczym). 

 

mailto:szkody@interrisk.pl

