
 

                           OFERTA  UBEZPIECZENIA  SZKOLNEGO 

       przygotowana przy udziale firmy Inter – Broker Sp. z o.o.  
Program - Rok szkolny 2019/2020 

ZESPOŁ PACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W MIĘDZYRZCU PODLASKIM 
Osoba do kontaktu: 

Imię i nazwisko Anna  Korszeń,    Katarzyna Łuć 

Telefon kontaktowy 501 415 909 /  83/343 66 48, 697 991 266  

Adres e-mail a.korszen@interbroker.pl/ k.luc@interbroker.pl 

 

 

Propozycja InterRisk TU S.A. 
OPCJA PODSTAWOWA(OBEJMUJE WYCZYNOWE UPRAWIANIE SPORTU) 

RODZAJ ŚWIADCZENIA 
WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA 

1. 
śmierć Ubezpieczonego w wyniku NNW na terenie placówki 
oświatowej 

34 800 zł 

2. 
świadczenie za śmierć ubezpieczonego w wyniku NNW 

komunikacyjnego 
                 31 200zł 

3. 
śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku  
(w tym również zawał serca i udar mózgu) 

   23 200 zł 

4. 
trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie 
nieszczęśliwego wypadku za 1% uszczerbku zgodnie z 
tabelą norm uszczerbku na zdrowiu - szeroka tabela   

232 zł za 1% uszczerbku 

5. 

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

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

do 6 960 zł 

do 200 zł 

6. 
koszty przekwalifikowania zawodowego osób 
niepełnosprawnych 

do 6 960 zł 

7. uszczerbek na zdrowiu w wyniku padaczki 
jednorazowo –  

232 zł 

8. zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy 
jednorazowo – 

2 320 zł 

9. 
śmierć przedstawiciela ustawowego Ubezpieczonego w 
następstwie nieszczęśliwego wypadku 

jednorazowo –  

2 320 zł 

10. 
pogryzienie przez psa, pokąsania lub ukąszenia pod 
warunkiem skorzystania z pomocy ambulatoryjnej 

jednorazowo –  

232 zł 

11. 
wstrząśnienie mózgu w wyniku nieszczęśliwego wypadku 
pod warunkiem dwudniowego pobytu w szpitalu 

220 zł 

12. uszkodzenie ciała w wyniku nieszczęśliwego wypadku bez 
uszczerbku na zdrowiu pod warunkiem skorzystania z 3 

150 zł (jednorazowe 
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wizyt lekarskich świadczenie) 

13. 

zdiagnozowanie bąblowicy, boreliozy, toksoplazmozy, 
zapalenia opon mózgowych, wścieklizny 

+ koszty leczenia związane z ukąszeniem/ usunięciem 
kleszcza   

400 zł 

 

+ 200 zł 

 

OPCJE DODATKOWE 

14. 
Opcja Dodatkowa D2 – oparzenia w wyniku nieszczęśliwego 
wypadku 

II 
stopień 

III 
stopień 

IV 
stopień 

300 zł 

900 zł 

1 500 zł 

15. 
Opcja Dodatkowa D4 - pobyt w szpitalu w wyniku 
nieszczęśliwego wypadku (świadczenie od pierwszego   dnia 
pobytu w szpitalu, min. 3 dni pobytu) 

50 zł / za każdy dzień 

16. 
Opcja Dodatkowa D5 - pobyt w szpitalu w wyniku choroby 
(świadczenie od drugiego  dnia pobytu w szpitalu, min. 3 dni 
pobytu) 

50 zł / za każdy dzień 

17. 

Opcja dodatkowa D10 - koszty leczenia w wyniku 
nieszczęśliwego wypadku, 

w tym rehabilitacja do 500 zł 

 do 1 050 zł 

 

18. 
Opcja Dodatkowa D13 – koszty leczenia stomatologicznego 
w wyniku nieszczęśliwego wypadku 

 do 400 zł  

Składka 42 zł 

 

Zgłoszenie roszczenia 

InterRisk TU S.A.: 

- telefonicznie za pośrednictwem Call Center pod nr telefonu 022 575-25-25, 

- pisemnie (odpowiedni druk zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami):  

a) pocztą tradycyjną na adres: InterRisk TU S.A., Aleje Jerozolimskie 162a, 02-342 Warszawa, z 

dopiskiem „Likwidacja szkód” 

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

- online na stronie https://www.interrisk.pl/interrisk/zglos-szkode/ 

Z poważaniem 
 

              Anna Korszeń 
Dyrektor Inter-Broker Sp. z o.o. 
  Oddział w Białej Podlaskiej 
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