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Informacja dotycząca oferty na ubezpieczenie NNW dla dzieci i młodzieży 

jednostek oświatowych samorządu, OC pracowników placówek 

oświatowych oraz instrukcji przystąpienia do ubezpieczenia. 
 

 

Szanowni Państwo, 

Dyrektorzy  

jednostek 

oświatowych 
 

Działając w imieniu i na rzecz Państwa samorządu, na podstawie udzielonego 

pełnomocnictwa, przeprowadziliśmy analizę rynku ubezpieczeniowego dla potrzeb 

ubezpieczeń NNW i OC. Przedmiotowa informacja zawiera: 

 

1) opis oferty ubezpieczenia NNW  

2) opis oferty ubezpieczenia OC pracowników placówek oświatowych 

3) instrukcję przystąpienia do ubezpieczenia 

  

 

Za najlepszą uznana została oferta InterRisk. Warunki poniżej: 
 

 

OKRES UBEZPIECZENIA: 01.09.2017-31.08.2018 

 

OFERTA UBEZPIECZENIA 

 

Ubezpieczenie 

Wysokość składki za 1 osobę / 

 suma ubezpieczenia 

InterRisk 

NNW WARIANT I 25 zł / 16 000 zł 

NNW WARIANT II 35 zł / 23 000 zł 

NNW WARIANT III 50 zł /  32 500 zł 

NNW WARIANT I SPORT 30 zł / 16 000 zł 

NNW WARIANT II SPORT 40 zł /  23 000 zł 
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NNW WARIANT III SPORT 55 zł / 32 500 zł 

OC pracowników placówek oświatowych i 

oświatowo – wychowawczych (nauczyciele i 

pozostali pracownicy) 

1 zł / 50 000 zł 

OC pracowników placówek oświatowych i 

oświatowo – wychowawczych (dyrektorzy, 

zastępcy dyrektora, osoby pełniące obowiązki 

dyrektora) 

2 zł / 50 000 zł 

 
 

1. UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH 

WYPADKÓW DZIECI I MŁODZIEŻY PLACÓWEK 

OŚWIATOWYCH I WYCHOWANKÓW PLACÓWEK 

OŚWIATOWO – WYCHOWAWCZYCH 
 

Lp. 
Zakres ubezpieczenia 

obligatoryjny 

Procentowe 

świadczenia:  
InterRisk 

1. Zgon ubezpieczonego w NNW 
Świadczenie w wysokości 

100 % 
obejmuje  

 

2. 

Trwały uszczerbek na 

zdrowiu ubezpieczonego w 

NNW 

1 % SU za 1% 

orzeczonego trwałego 

uszczerbku na zdrowiu 

obejmuje 

 

3. Oparzenia 
Oparzenie – uszkodzenie 
skóry powstałe w wyniku 
działania ciepła, żrących 
substancji chemicznych, 
prądu elektrycznego, 
wyładowania elektrycznego, 
promieniu słonecznych UV, 
promieniowania (RTG, UV i 
inne), wysokiej temperatury. 
Wypłata na podstawie 
dokumentacji medycznej 
lekarza prowadzącego 
leczenie z określeniem 
stopnia uszkodzenia ciała. 
 
Odmrożenie – uszkodzenie 
skóry, powstałe w wyniku 
działania niskiej 
temperatury. Wypłata na 
podstawie dokumentacji 
medycznej lekarza 
prowadzącego leczenie z 
określeniem stopnia 
uszkodzenia ciała. 
                                    % SU 

obejmuje 

4 Odmrożenia obejmuje 
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1  Oparzenie II st. 

do 1% 

powierzchni 

ciała  

1,5 

% 

2  Oparzenie II st. 

powyżej 1% do 

15% 

powierzchni 

ciała  

5%  

3  Oparzenie II st. 

powyżej 15% do 

30% 

powierzchni 

ciała  

8%  

4  Oparzenie II st. 

powyżej 30% 

powierzchni 

ciała  

25%  

5  Oparzenie III st. 

do 5% 

powierzchni 

ciała  

5%  

6  Oparzenie III st. 

powyżej 5% do 

10% 

powierzchni 

ciała  

15%  

7  Oparzenie III st. 

powyżej 10% 

powierzchni 

ciała  

25%  

8  Oparzenie dróg 

oddechowych 

leczone w 

szpitalu  

25%  

 

5. 

Koszty leczenia 

stomatologicznego w wyniku 

NNW, w tym złamanie lub 

utrata zęba- dotyczy zębów 

stałych 

0,5% za każdy ząb oraz 

limit 200 zł zwrotu kosztu 

odbudowy zębów na 1 ząb 

obejmuje 

 

6. 

Pogryzienia, pokąszenia, 

ukąszenia wymagające 

hospitalizacji (wymóg 

hospitacji dotyczy tylko 

ukąszenia) 

6% SU jednorazowa kwota 

pod warunkiem 

pozostawania 

Ubezpieczonego w szpitalu 

minimum 2 dni 

obejmuje  

 

7. 
Pobyt ubezpieczonego w 

szpitalu związany z NNW 

0,2% za każdy dzień 

pobytu. Limit 90 dni 
obejmuje 

8. 
Zwrot kosztów leczenia oraz 

rehabilitacji  w związku z 
limit 25 % 

obejmuje 
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NNW. 

9. 

Zwrot kosztów nabycia 

przedmiotów ortopedycznych 

i rehabilitacyjnych 

limit 25% zwrotu kosztów 

nabycia przedmiotów 

ortopedycznych i 

rehabilitacyjnych 

obejmuje 

 

10. 

Świadczenie z tytułu 

wstrząśnienia mózgu lub 

podejrzenia wstrząśnienia 

mózgu w NNW w wyniku, 

którego konieczny był pobyt w 

szpitalu 

3% SU jednorazowa 

kwota 
obejmuje 

 

11. 
Rozszerzenie odpowiedzialności o świadczenie z tytułu 

wstrząśnienia mózgu lub podejrzenia wstrząśnienia mózgu 

wymagających hospitalizacji 
obejmuje 

12. 
Rozszerzenie odpowiedzialności o świadczenie z tytułu 

zatrucia pokarmowego 
obejmuje 

13. 
Rozszerzenie odpowiedzialności o NNW doznane w wyniku 

bójki w obronie koniecznej 
obejmuje 

14. 

Klauzula zwolnienia z opłaty składki - Ubezpieczyciel, 

poprzez przyjęcie niniejszej klauzuli zobowiązuje się do 

zwolnienia z opłaty minimum 10% przystępujących  z 

każdej placówki do ubezpieczenia będących w trudnej 

sytuacji materialnej. Decyzję o zwolnieniu dzieci z 

opłaty składki podejmuje samodzielnie placówka. Liczbę 

dzieci zwolnionych z opłaty zaokrągla się w górę 

zgodnie z zasadą (0,5 poniżej / powyżej). Dzieci 

zwolnione z opłaty przystępują tylko do: WARIANT I lub 

WARIANT I SPORT 

obejmuje 

15. 

Rozszerzenie odpowiedzialności o NNW związane z 

uprawieniem sportów wyczynowych - WARIANT I SPORT, 

WARIANT II SPORT, WARIANT III SPORT 
obejmuje 
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2. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 

PRACOWNIKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH I OŚWIATOWO – 

WYCHOWAWCZYCH 
 

Ubezpieczenie 

Wysokość składki za 1 osobę/ 

suma ubezpieczenia 

InterRisk 

OC pracowników placówek oświatowych i oświatowo – 

wychowawczych (nauczyciele i pozostali pracownicy) 
1 zł / 50 000 zł 

OC pracowników placówek oświatowych i oświatowo – 

wychowawczych (dyrektorzy, zastępcy dyrektora, osoby 

pełniące obowiązki dyrektora) 

2 zł / 50 000 zł 

Udział własny brak 

Franszyza integralna brak 

Franszyza redukcyjna brak 

 

Do oferty mają zastosowanie następujące ogólne warunki ubezpieczenia (OWU): 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia EDU PLUS zatwierdzone uchwałą nr 01/24/04/2017 zarządu 

InterRisk TU S.A. Wiennna Insurance Group z dnia 24.04.2017 r. 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Biznes ProPlus zatwierdzone uchwałą nr 01/08/12/2015 

zarządu InterRisk TU S.A. Wiennna Insurance Group z dnia 08.12.2015 r.  

 

3. INSTRUKCJA PRZYSTĄPIENIA DO UBEZPIECZENIA 

 
1. Informacje ogólne. 

Ubezpieczenie jest dobrowolne. Każdy z rodziców i dzieci ma możliwość 

skorzystania z niego. Poprzez wspólne zamówienie dla wszystkich jednostek 

uzyskaliśmy najkorzystniejsze warunki ubezpieczenia oraz składki ubezpieczeniowej. 

 

2. Kto może przystąpić do ubezpieczenia? 

Do ubezpieczenia może przystąpić każde dziecko uczące się z jednostce oświatowej 

samorządu (przedszkole, szkoła, dom dziecka, żłobek, gimnazjum itd.). Do 

ubezpieczenia mogą przystąpić także nauczyciele, pracownicy administracji i inni 

pracujący w danej jednostce. 

 

3. Co trzeba zrobić żeby przystąpić do ubezpieczenia? 
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Żeby przystąpić trzeba wybrać wariant ubezpieczenia, dostarczyć składkę do placówki 

oświatowej. Wariant ubezpieczenia wybieramy poprzez przyniesienie odpowiedniej 

składki do osoby zbierającej składki w szkole wraz z informacją jaki wariant się 

wybiera na ulotkach Supra Brokers które zostaną dostarczone do placówek 

oświatowych najpóźniej do dnia 30.08.2017r. 

 

4. Od kiedy działa ubezpieczenie? 

Ubezpieczenie rozpoczyna się od dnia 01.09.2017 roku i trwa do 31.08.2018 roku. 

 

5. Do kiedy należy podjąć decyzję o ubezpieczeniu dziecka w szkole ? 

Do dnia 30.09.2017 roku (termin ostateczny) jednostka oświatowa wysyła do brokera 

pocztą elektroniczną (na formularzu Supra Brokers S.A. który jest w załączeniu) tylko 

jedną listę osób objętych ubezpieczeniem NNW w poszczególnych wariantach oraz 

jedną listę osób objętych ubezpieczeniem OC. Osoby te będą ubezpieczone od dnia 

01.09.2017r. 

 

6. Kiedy placówka otrzyma polisy ubezpieczeniowe ? 

Polisy ubezpieczeniowe dla każdej jednostki, osobno dla NNW i OC, zostaną 

dostarczone w wersji elektronicznej do dnia 01.09.2017 r. bez wykazu 

ubezpieczonych. Następnie po otrzymaniu do dnia 30.09.2017 r. list przystępujących, 

ubezpieczyciel prześle aneksy do polis, uwzględniające wykazy ubezpieczonych – w 

wersji elektronicznej do 30.10.2017 r. i w papierowej do dnia 15.11.2017r. 

 

7. Jak zgłaszać szkody w początkowym okresie ? 

Od dnia 01.09.2017 r. do dnia 15.10.2017 r. przy zgłaszaniu szkody osoby 

ubezpieczone będą zobowiązane potwierdzić datę wpłaty składki w jednostce 

oświatowej  oraz wybór wariantu na formularzu zakładu ubezpieczeń. 

 

8. Do kiedy należy wpłacić składkę za polisę ? 

Rodzice składkę przynoszą do szkoły do dnia 30.09.2017r. Składka płatna będzie 

przez placówkę oświatową w całości za wszystkich ubezpieczonych do dnia 

15.10.2017 r. do Zakładu Ubezpieczeń na nr konta podany w polisie 

ubezpieczeniowej.  

 

9. Kto może przystąpić do ubezpieczenia OC ? 

Do ubezpieczenia OC mogą przystąpić wszyscy pracownicy placówki oświatowej. 

 

 


