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Informacja dotycząca ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży szkolnej  

 na rok szkolny 2022/2023 oraz 2023/2024 

Szanowni Państwo, 
Niniejszym informujemy Państwa, iż został rozstrzygnięty przetarg na „Ubezpieczenie następstw 

nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

nauczycieli i dyrektora jednostek oświatowych Gminy Miasto Sochaczew”. Poniżej prezentujemy Państwu 

nową ofertę wyłonioną w drodze przetargu, złożoną przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 

Vienna Insurance Group  

Warunki ubezpieczenia wynikające z zapisów SWZ i złożonej oferty 

1. Definicje 
 
1.1.Ubezpieczający – jednostka oświatowa, która zawiera umowę dobrowolnego, grupowego 
ubezpieczenia NNW w imieniu ubezpieczonych dzieci oraz personelu. 
1.2.Ubezpieczony – dzieci  oraz personel placówki, 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. 
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2. Forma zawarcia ubezpieczenia 
 

Umowa grupowego ubezpieczenia zostanie zawarta pomiędzy InterRisk TU S.A. VIG, a placówką 
oświatową  
Polisy zostały zawarte w formie wirtualnej, a zapisywanie dzieci do ubezpieczenia należy wykonać 
samodzielnie online na podstawie danych przekazanych przez Placówkę (UWAGA – każda Placówka ma 
nadany inny identyfikator ID klienta) 
 

3. Rodzaj ubezpieczenia i składka ubezpieczeniowa 
 
Składka ubezpieczeniowa od jednej osoby za roczny okres ubezpieczenia NNW wynosi odpowiednio: 
– 36,00 zł dla sumy ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży  21 000,00 zł 
– 41,00 zł dla sumy ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży  35 500,00 zł 
– 97,00 zł dla sumy ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży  50 000,00 zł 
 
Każda osoba opłacająca składkę otrzymuje na wniosek certyfikat potwierdzający objęcie ochroną 
ubezpieczeniową, przy czym w przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia i opłaty składki za pomocą 
portalu internetowego certyfikat wraz z wszystkimi niezbędnymi do przystąpienia do ubezpieczenia 
dokumentami wynikającymi z przepisów prawa (w tym szczególne i ogólne warunki ubezpieczenia) 
zostaną przekazane przez Wykonawcę za pomocą portalu internetowego (np.  na wskazany adres mail). 

 
4. Okres ubezpieczenia: 

 

- I rok ubezpieczenia od 01.09.2022 r. do 31.08.2023 r. 
- II rok ubezpieczenia od 01.09.2023 r. do 31.08.2024 r. 
W każdym roku ubezpieczenia ochrona ubezpieczeniowa trwa 12 miesięcy w stosunku do wszystkich 
osób, które opłacą składkę ubezpieczeniową we wskazanych  terminach 
Ochrona ubezpieczeniowa w odniesieniu do osób, które opłacą składkę w terminach późniejszych niż 
określone, rozpoczyna się od dnia następnego po zawnioskowaniu o nią i opłaceniu składki i trwa do 
31.08.2023 w I roku ubezpieczenia oraz do 31.08.2024 w II roku ubezpieczenia z rozliczeniem składki za 
każdy miesiąc udzielonej ochrony ubezpieczeniowej.  
UWAGA: w przypadku planowanego zarejestrowania nowego ucznia w placówce w trakcie trwania umowy 
ubezpieczenia prosimy o wcześniejszą informację w celu jak najszybszego włączenia nowej osoby do 
ubezpieczenia.     

5. Realizacja świadczeń 
 

W przypadku zgłoszenia roszczeń Wykonawca wykonuje zobowiązania najpóźniej  
w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zdarzeniu objętym odpowiedzialnością 
wykonawcy. W przypadku, gdy wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do 
ustalenia odpowiedzialności wykonawcy w stosunku do ubezpieczonego albo wysokości zobowiązania 
okazało się niemożliwe, Wykonawca 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. 
 InterRisk TU S.A. VIG orzeka o przyznaniu świadczenia bez powoływania komisji lekarskich na 
podstawie kompletnej zgromadzonej dokumentacji medycznej. W przypadku braku akceptacji przez 
Ubezpieczonego takiego orzeczenia, powoływana będzie komisja lekarska. 
Szybki, prosty i nowoczesny sposób zgłoszenia szkody – zgłoszenie telefonicznie, on-line, mailowo: 

1. zgłoszenie on-line poprzez stronę https://www.interrisk.pl/interrisk/zglos-szkode/ „internetowe 
zgłoszenie szkody” 
 
 

https://www.interrisk.pl/interrisk/zglos-szkode/
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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, 

 
 
 

6. Zakres ubezpieczenia, sumy ubezpieczenia, wysokość świadczeń 

Lp. Zakres ubezpieczenia - NNW Program 1  Program 2 Program 3 

1. Śmierć Ubezpieczonego 21 000 zł 35 500 zł 50 000 zł 

2. Trwały uszczerbek na zdrowiu (za 1% uszczerbku) 210 zł 355 zł 500 zł 

3. Śmierć przedstawiciela ustawowego 2 100 3 550 zł 5 000 zł 

4. 
Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osoby 
niepełnosprawnej 

Limit do 6 300 zł Limit do 10 650 zł Limit do 15 000 zł 

5. 
Zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych będących 
przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczymi 
(okulary i aparaty słuchowe do 200 zł) 

Limit do 6 300 zł 
 

Limit do 10 650 zł Limit do 15 000 zł 

6. Zwrot kosztów leczenia poniesionych na terenie RP Limit do 4 200 zł Limit do 6 700 zł Limit do 10 000 zł 

7. 
Zwrot kosztów odbudowy zębów stałych, koszty leczenia 
powstałe na terenie RP (maks. 300 zł na jeden ząb) 

Limit do 4 200 zł Limit do 6 700 zł Limit do 10 000 zł 

8. Uciążliwe leczenie w wyniku NW 210 zł 335 zł 500 zł 

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

210 zł / 420 zł 355 zł / 710 zł 500 zł / 1 000 zł 

10. Rozpoznanie u Ubezpieczonego sepsy 4 200 zł 7 100 zł 10 000 zł 

11. 
Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki – 
jednorazowa wypłata 

210 zł 355 zł 500 zł 

12. Wstrząśnienie mózgu w wyniku NW 210 zł 355 zł 500 zł 

13. 
Zatrucie pokarmowe lub nagłe zatrucie gazami bądź 
porażenie prądem lub piorunem 

1 050 zł 1 775 zł 2 500 zł 

14. 
Pobyt ubezpieczonego w szpitalu w następstwie 
nieszczęśliwego (min. 2 dni) 

50 zł / dzień 

15. 
Pobyt ubezpieczonego w szpitalu w następstwie choroby 
(min. 3 dni) 

50 zł / dzień 

16. Czasowa niezdolność do nauki 21 zł / dzień  34 zł / dzień 50 zł / dzień 

17. 
Operacje chirurgiczne w następstwie nieszczęśliwego 
wypadku (procentowo w odniesieniu do sumy 
ubezpieczenia zgodnie z tabelą z OWU) 

s.u. 2 100 zł su. 3 550 zł s.u. 5 000 zł 

18. 
Śmierć ubezpieczonego w następstwie wypadku na 
terenie placówki oświatowej 

21 000 zł 
35 500 zł 

50 000 zł 

19. 

Świadczenie 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 

20. 
Śmierć ubezpieczonego w następstwie wypadku 
komunikacyjnego 

21 000 zł 35 500 zł 50 000 zł 

21. Pokrycie kosztów na wypadek ukąszenia przez kleszcza 
150 zł – usunięcie kleszcza i  diagnostyka  

/ 200 zł - antybiotykoterapia 

22. Pakiet Hejt Stop TAK 

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 41,00 zł 97,00 zł 
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7. Pozostałe informacje 
 
Polisy zawierane są na podstawie warunków przetargowych, określonych w Opisie Przedmiotu 
Zamówienia i złożonej ofercie oraz – w zakresie nieuregulowanym tymi dokumentami – w Ogólnych 
Warunkach Ubezpieczenia InterRisk. .W przypadku gdy postanowienia (OWU) InterRisk TU S.A. VIG są 
mniej korzystne dla Ubezpieczonego niż zapisy SWZ pierwszeństwo mają zapisy SWZ 
 
Placówki oświatowe Gminy Miasto Sochaczew objęte są ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej 
działalności o bardzo szerokim zakresie i wysokiej sumie gwarancyjnej w ramach polisy 
odpowiedzialności cywilnej zawieranej w drodze postępowania przetargowego na ubezpieczenia mienia i 
odpowiedzialności cywilnej Miasta i jednostek organizacyjnych.  
 

DANE KONTAKTOWE: 

Ubezpieczyciel Broker ubezpieczeniowy 

 
InterRisk TU S.A. VIG 
ul. Noakowskiego 22 

00-668 Warszawa 
 

Katarzyna Wojtyska 
tel. (42) 634-55-95 

 
Inter-Broker Sp. z o.o. 

ul. Żółkiewskiego 5 
87-100 Toruń 

tel. 56 658 42 60 
mail: interbroker@interbroker.pl 

 

Katarzyna Bączkowska (Magdzińska) 
kom. 697 990 001 (godziny 10 – 14) 
mail: k.baczkowska@interbroker.pl 

 Kontakt w sprawach roszczeń – osoba obsługująca ubezpieczenie u danego Ubezpieczającego, broker ubezpieczeniowy 
 Kontakt w sprawach odwołań – wątpliwości dotyczących wysokości wypłaconego świadczenia, albo braku wypłaty – 
broker ubezpieczeniowy 

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

przetargowymi proszę o kontakt z Brokerem, który te dokumenty udostępni w całości lub w interesującym Państwa fragmencie. 

Niniejsza informacja została przygotowana w oparciu o zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, ofertę złożoną przez InterRisk TU S.A. VIG 
w postępowaniu przetargowym oraz Ogólnych Warunków Ubezpieczenia złożonych wraz z ofertą. W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami 

Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU) i umowy ubezpieczenia, pierwszeństwo mają zapisy SWZ. 

mailto:interbroker@interbroker.pl
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