
Podstawowe informacje dotyczące ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków 

dzieci i młodzieży szkolnej oraz personelu w placówkach oświatowych – 2020/2021  

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 6 w Płocku 

1. Okres ubezpieczenia – 1 rok 

2. Ubezpieczenia obejmują następstwa nieszczęśliwych wypadków (nw), które zdarzyły się podczas 

trwania ochrony ubezpieczeniowej lub choroby i ich następstwa, które zostały zdiagnozowane w 

trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej 

3. W ramach opłaconej składki włączone jest wyczynowe uprawianie sportu 

4. Możliwość zwolnienia z opłacania składki  10% - Interrisk,  

5. W zakresie dzienne świadczenie szpitalne w związku z nw i chorobą 

6. Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia nowych osób w trakcie trwania ochrony 

ubezpieczeniowej 

7. Szybki, prosty sposób zgłaszania szkód 

8. Możliwość rozszerzenia oferty o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej suma gwarancyjna składka   

InterRisk 

OC nauczyciela oraz pozostałych 
pracowników szkoły 

wariant 1 - 50 000 zł na wszystkie 
zdarzenia/ podlimit 5 000 zł na jedno 

zdarzenie 

40 zł za 
wszystkich 

ubezpieczonych 
udział własny 100 zł 

wariant 2 - 100 000 zł na wszystkie 
zdarzenia  

100 zł za 
wszystkich 

ubezpieczonych 
udział własny 100 zł 

OC dyrektora, zastępcy dyrektora oraz osoby 
pełniącej obowiązki dyrektora 

wariant 1 - 50 000 zł na wszystkie 
zdarzenia/ podlimit 25 000 zł na jedno 

zdarzenie 

90 zł za 
wszystkich 

ubezpieczonych 
udział własny 100 zł 

wariant 2 - 100 000 zł na wszystkie 
zdarzenia/ podlimit 50 000 zł na jedno 

zdarzenie 

150 zł za 
wszystkich 

ubezpieczonych 
udział własny 100 zł 

 

9. Szczegółowe informacje o zakresie i warunkach ubezpieczenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eurobrokers Sp. z o.o. 
Przedstawicielstwo w Mławie  

06-500 Mława, ul. Żwirki 26 
tel. 23 655 25 87 

Krzysztof Wojciechowski, tel 690 037 140 
e-mail: Krzysztof.wojciechowski@eurobrokers.com.pl 
 



Szczegółowe zasady warunków ubezpieczenia, w szczególności dotyczące definicji zdarzeń objętych ochroną, 

zakresu odpowiedzialności, wypłaty świadczeń określają ogólne warunki ubezpieczenia wybranego 

ubezpieczyciela. Niniejsze zestawienie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. 

 

InterRisk Wariant  

Zakres ubezpieczenia  20 000 zł 

śmierć ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku, 
zawału serca lub udaru mózgu 

20 000 zł 

śmierć ubezpieczonego wskutek nw na terenie placówki 
oświatowo-wychowawczej lub wskutek wypadku 
komunikacyjnego 

40 000 zł 

śmierć rodzica/opiekuna prawnego ubezpieczonego w 
następstwie nieszczęśliwego wypadku 

2 000 zł 

trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego wskutek nw 
– za 1% 

200 zł 

świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku 
padaczki - jednorazowo 

200 zł 

uciążliwe leczenie w wyniku nw - uraz bez uszczerbku na 
zdrowiu, który wymagał co najmniej 2 wizyt kontrolnych 

200 zł 

pobyt ubezpieczonego w szpitalu wskutek nw - od 1 dnia, 
min. 3 dni w szpitalu 

100 zł 

pobyt ubezpieczonego w szpitalu wskutek choroby - od 2 
dnia, min. 3 dni w szpitalu 

100 zł 

wstrząśnienie mózgu ubezpieczonego wskutek 
nieszczęśliwego wypadku – jednorazowo – min 3 dni w 
szpitalu 

200 zł 

zdiagnozowanie u ubezpieczonego sepsy 4 000 zł 

poważne zachorowanie (nowotwór złośliwy, paraliż, 
niewydolność nerek, transplantacja głównych organów, 
poliomyelitis, utrata mowy, utrata słuchu, utrata wzroku, 
anemia aplastyczna, stwardnienie rozsiane, cukrzyca typu I, 
niewydolność serca) 

2 000 zł 

koszty leczenia ubezpieczonego - następstwa 
nieszczęśliwego wypadku 

do 1 500 zł 

koszty odbudowy stomatologicznej niezbędnej wskutek 
nieszczęśliwego wypadku 

1 000 zł 

koszty nabycia wyrobów medycznych wydanych na zlecenie do 6 000 zł 

koszty przekwalifikowania zawodowego osób 
niepełnosprawnych 

do 6 000 zł 

pogryzienie przez psa 1% su,                                       
pokąsanie, ukąszenia/użądlenia 2% su– jednorazowo – min. 
2 dni w szpitalu 

200 zł       
400 zł  

oparzenia w wyniku nw, odmrożenia - II stopień - 10% SU 
podanej w tabeli, III stopień - 30% SU podanej w tabeli, IV 
stopień - 50% SU podanej w tabeli 

II stopnia 
200 zł, III 

stopnia 600 
zł, IV 

stopnia 
1 000 zł 

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

1 000 zł 

składka roczna za osobę 38 zł 

opcja dodatkowa: koszty pogrzebu ubezpieczonego , Kleszcz 
i rozpoznanie boreliozy  

SU 3 000 zł 
SU 1 000 zł 

składka roczna za osobę z rozszerzeniem o opcję 
dodatkową  

40,50 zł 

 

 


