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Informacja dotycząca ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dzieci i młodzieży placówek oświatowych 

Miasta Łęczna 2020/2021 w tym  wyczynowe uprawianie sportów * 

Szanowni Państwo, 

Poniżej prezentujemy Państwu  nową ofertę wyłonioną w drodze ogólnopolskiego konkursu, złożoną przez 

Ubezpieczyciela InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group.  
PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA – następstwa nieszczęśliwych wypadków albo zdarzenia objęte umową w tym: zawał serca i udar mózgu 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu wypadków ubezpieczeniowych, które zaszły w okresie ubezpieczenia. Oferta dotyczy  
dzieci uczęszczających  do Szkół Gminy Łęczna 

Okres ubezpieczenia od 01.09.2020  do 31.08.2021 
L.p. Zakres ubezpieczenia Wysokość świadczenia jako procent sumy ubezpieczenia 

 
Suma  ubezpieczenia 

27 000,00 zł 

Suma  ubezpieczenia   

 30 000,00 zł 

1 
Śmierć ubezpieczonego na terenie placówki 
oświatowej w wyniku NNW 

54 000 zł (łącznie ze 
świadczeniem nr 2) 

60 000 zł (łącznie ze 
świadczeniem nr 2) 

2 
Śmierć ubezpieczonego (tym również zawał serca 
i udar mózgu) 

27 000 zł 30 000 zł 

3 
Trwały uszczerbek na zdrowiu (za 1% 
uszczerbku)  

270 zł (1% SU) 300 zł (1%SU) 

4 

Zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych, 

będących przedmiotami ortopedycznymi i 

środków pomocniczych lub koszty zakupu 

okularów lub aparatu słuchowego uszkodzonych 

w wyniku NNW na terenie placówki oświatowej 

oraz zajęć szkolnych odbywających się poza 

terenem placówki oświatowej 

 8 100 zł limit do (30% SU)tym 

okulary korekcyjne i aparaty 

słuchowe do 200 zł 

 

do 9 000 zł limit do (30% SU) tym 

okulary korekcyjne i aparaty 

słuchowe do 200 zł 

 

5 
Koszty przekwalifikowania  zawodowego osób 
niepełnosprawnych w wyniku NNW 

8 100 zł (30% SU) Do 9 000 zł(30% SU) 

6 

Pogryzienia, pokąsania, użądlenia 

( min dwudniowy pobyt w szpitalu w przypadku 
pokąsania i ukąszenia ) 

270 zł (w przypadku 
pogryzienia)lub 540 zł ( w 

przypadku pokąsania i ukąszenia) 

300 zł (w przypadku 
pogryzienia)lub 600 zł ( w 

przypadku pokąsania i ukąszenia) 

7 zdiagnozowania sepsy u Ubezpieczonego  5 400 zł (20% SU) 6 000 zł(20% SU) 

8 
Śmierć rodzica (opiekuna prawnego) 
Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego 
wypadku 

2 700 zł (10% SU) 3 000 zł (10% SU) 

9 
Trwały uszczerbek na zdrowiu (za 1% 

uszczerbku) w wyniku padaczki 
270 zł (1%SU) 300 zł(1%SU) 

10 
świadczenia z tytułu  wstrząśnienia mózgu w 

wskutek NNW ( min dwudniowy pobyt w 

szpitalu) 

ryczałt 270 zł ryczałt 300 zł 

11 
Zatrucie pokarmowe lub nagłe zatrucie gazami, 

bądź porażenie prądem lub piorunem 

1 350 zł (min 2 dniowy pobyt w 

szpitalu) 

1 500 zł(min 2 dniowy pobyt w 

szpitalu) 
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12 
Rozpoznanie u ubezpieczonego chorób 

odzwierzęcych(bąblownica ,toksoplazmoza, 

wścieklizna) 

1 350 zł(5% SU) 1 500 zł (5%SU) 

13 Oparzenia lub odmrożenia 
zgodnie z tabelą,  

300 zł lub 900 zł lub 1500 zł 

zgodnie z tabelą,  

300 zł lub 900 zł lub 1500 zł 

14 
świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu w 
następstwie nieszczęśliwego wypadku (pobyt w 
szpitalu min 3 dni płatne od 1 dnia) 

50 zł / dzień 50 zł / dzień 

15 

świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu w wyniku 
choroby(pobyt w szpitalu min 3 dni płatne od 1 
dnia)w tym z powodu zdiagnozowania 
COVID19 

50 zł / dzień 50 zł / dzień 

16 

Poważne zachorowania: nowotwór złośliwy, 

paraliż ,niewydolność nerek, poliomyeltis ,utrata 

wzroku, utrata mowy ,utrata słuchu ,anemia  

aplastyczna, stwardnienie rozsiane, cukrzyca typu 

I, niewydolność serca ,choroby 

autoimmunologiczne, zapaleni opon mózgowo-

rdzeniowych ,transplantacja głównych narządów 

1 000 zł 1 000 zł 

17 
świadczenie z tytułu przeprowadzenia operacji 

plastycznych 1 500 zł 1 500 zł 

18 
Zwrot kosztów leczenia na terenie RP w wyniku 

NW 
do 1 200 zł  do 1 200 zł  

19 
świadczenie z tytułu zdiagnozowania wady 

wrodzonej serca w okresie ubezpieczenia 
1 000 zł 1 000 zł 

20 Koszty leczenia stomatologicznego w NNW 
(dotyczy zębów stałych) 

Do 1000 zł max 300 zł na jeden 

ząb 

Do 1000 zł max 300 zł na jeden 

ząb 

21 

Uciążliwe leczenie w wyniku NNW (uszkodzenie 
ciała w wyniku NNW .które wymagało leczenia 
min 2 wizyty u lekarza a nie pozostawiło 
uszkodzenie ciała)) 

Ryczałt 200 zł Ryczałt 200 zł  

22 Klauzula dodatkowa usługi assistance 

Zgodnie z OWU EDU Plus 

zatwierdzone uchwałą zarządu  

nr 01/20/03/2020, postanowienia 

dodatkowe. 

Zgodnie z OWU EDU Plus 

zatwierdzone uchwałą zarządu  

nr  01/20/03/2020, 

 postanowienia dodatkowe. 

23 

zwrotu kosztów leczenia  
z tytułu ukąszenia przez kleszcza 

do 1 500 zł w 

tym:(zdiagnozowanie boreliozy 

1000 zł, wizyta u lekarza do 150 

zł, badania diagnostyczne do 150 

zł, antybiotykoterapia do 200 zł) 

do 1 500 zł w 

tym:(zdiagnozowanie boreliozy 

1000 zł, wizyta u lekarza do 150 zł, 

badania diagnostyczne do 150 zł, 

antybiotykoterapia do 200 zł) 

24 SKŁADKA  50,00 zł od osoby 55,00 zł od osoby 
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Śmierć ubezpieczonego 
Zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć Ubezpieczonego w następstwie NNW, zawału serca lub udaru mózgu 
Prawo do świadczenia przysługuje w wysokości 100% sumy ubezpieczenia, jeżeli śmierć Ubezpieczonego nastąpiła w ciągu 24 
miesięcy od zdarzenia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia oraz jeżeli z medycznego punktu widzenia istnieje związek 
przyczynowo – skutkowy pomiędzy zdarzeniem stanowiącym przedmiot ubezpieczenia, a śmiercią Ubezpieczonego. 
Trwały uszczerbek na zdrowiu 
Zakres ubezpieczenia obejmuje wystąpienie u Ubezpieczonego trwałego uszczerbku na zdrowiu w następstwie zdarzeń 
stanowiących przedmiot ubezpieczenia, które wystąpiły w okresie odpowiedzialności Wykonawcy. 
Prawo do świadczenia przysługuje za każdy procent stwierdzonego uszczerbku na zdrowiu maksymalnie za 100 % trwałego 
uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego, uszczerbek nastąpił nie później niż 24 miesiące od daty zdarzenia stanowiącego przedmiot 
ubezpieczenia oraz jeżeli z medycznego punktu widzenia istnieje związek przyczynowo – skutkowy pomiędzy zdarzeniem 
stanowiącym przedmiot ubezpieczenia, a trwałym uszczerbkiem na zdrowiu Ubezpieczonego. 
Trwały uszczerbek orzekany jest przez lekarza wskazanego przez Wykonawcę na podstawie „Tabeli norm oceny procentowej 
trwałego uszczerbku na zdrowiu” stanowiącej załącznik do OWU Wykonawcy (system świadczeń proporcjonalnych, szeroka tabela 
uszczerbkowa).  
Pogryzienia, pokąsania, użądlenia  
Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa, pokąsania lub pogryzienia przez inne 
zwierzęta oraz ukąszenia owadów. Świadczenie wypłacane jest pod warunkiem dwudniowego pobytu w szpitalu w wyniku 
pokąsania ,ukąszenia.  

          Oparzenia lub odmrożenia  
W przypadku wystąpienia oparzeń lub odmrożeń Ubezpieczonemu przysługuje świadczenie w wysokości co najmniej 
odpowiadającej procentowi sumy ubezpieczenia zgodnie z poniższą tabelą: 
 

Lp. Rodzaj oparzenia lub odmrożenia 
% sumy 

ubezpieczenia 
1. Oparzenia II  10% 
2. Oparzenia III  30% 
3. Oparzenia IV  50% 

Zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych oraz 
kosztów odbudowy stomatologicznej zębów stałych 
Wykonawca zwraca Ubezpieczonemu koszty nabycia wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków 
pomocniczych w tym okulary korekcyjne i aparaty słuchowe uszkodzonych w wyniku NNW na terenie placówki oświatowej oraz 
zajęć szkolnych odbywających się poza terenem placówki oświatowej pod warunkiem, że powstały one w następstwie zdarzenia 
objętego przedmiotem ubezpieczenia oraz jeżeli konieczność ich poniesienia powstała nie później niż 24 miesiące od dnia zajścia 
zdarzenia objętego przedmiotem ubezpieczenia. 
Zwrot kosztów następuje na podstawie rachunków i dowodów ich zapłaty do wysokości rzeczywistych kosztów.   

         Uciążliwe leczenie w wyniku nieszczęśliwego wypadku – 

         wypłata świadczenia w wysokości 200 zł, pod warunkiem, iż:      a)nieszczęśliwy wypadek nie pozostawił uszczerbku na zdrowiu 
Ubezpieczonego (0% uszczerbku na zdrowiu),  

          bądź    trwałego inwalidztwa częściowego, złamania kości, ran ciętych lub szarpanych, urazów narządów ruchu,    wstrząśnienia  
mózgu oraz 

         b)uszkodzenie ciała wymagało interwencji lekarskiej w placówce medycznej oraz dalszego leczenia i co najmniej                   jednej 
wizyty kontrolnej u lekarza” 

Śmierć rodzica (opiekuna prawnego) Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku  
Wykonawca wypłaci świadczenie, pod warunkiem że nieszczęśliwy wypadek wydarzył się w okresie trwania ochrony 
ubezpieczeniowej, a śmierć nastąpiła w ciągu 12 miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku.  
Zwrot kosztów leczenia na terenie RP 
Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje zwrot kosztów leczenia powstałych w następstwie zdarzeń stanowiących przedmiot 
ubezpieczenia, które wystąpiły w okresie odpowiedzialności Wykonawcy. Refundacji podlegają udokumentowane oryginalnymi 
rachunkami i dowodami zapłaty koszty, które zostały poniesione w ciągu 12 miesięcy od daty zdarzenia stanowiącego przedmiot 
ubezpieczenia, do wysokości rzeczywistych kosztów, maksymalnie jednak do kwoty wynikającej z zawartej umowy ubezpieczenia, 
a w przypadku kosztów rehabilitacji nie więcej niż 1 000 zł. 
Klauzula dodatkowa usługi assistance – zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o usługi assistance. Zakres 
ochrony ubezpieczeniowej zgodny z OWU Wykonawcy. 

Rozpoznanie u ubezpieczonego chorób odzwierzęcych: (bąblownica ,toksoplazmoza, wscielkizna) 
Klauzula dodatkowa świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku – zakres ochrony 
ubezpieczeniowej obejmuje wypłatę świadczenia z tytułu pobytu ubezpieczonego w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego 
wypadku. Wykonawca wypłaci świadczenie w wysokości 50 zł za dzień pobytu maks. za 100dni pobytu pod warunkiem że pobyt w 
szpitalu trwał dłużej niż 3 dni.  
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Klauzula dodatkowa świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu w wyniku choroby – zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje 
wypłatę świadczenia z tytułu pobytu ubezpieczonego w szpitalu w wyniku choroby. Wykonawca wypłaci świadczenie w wysokości 
50 zł za dzień pobytu maks. za 100dni pobytu pod warunkiem że pobyt w szpitalu trwał dłużej niż 3 dni.  
Klauzula dodatkowa świadczenia z tytułu przeprowadzenia operacji plastycznych – zakres ochrony ubezpieczeniowej 
obejmuje wypłatę świadczenia z tytułu przebytych operacji plastycznych. Wykonawca wypłaci świadczenie w wysokości 1 500,00 
zł w przypadku przeprowadzenia operacji mającej na celu usunięcie oszpeceń lub okaleczeń Ubezpieczonego, powstałych w wyniku 
następstw nieszczęśliwych wypadków, zaleconej przez lekarza prowadzącego leczenie jako niezbędna część procesu leczenia. 
Klauzula dodatkowa świadczenia z tytułu wstrząśnienia mózgu – jeżeli w wyniku zdarzeń objętych przedmiotem ubezpieczenia 
Ubezpieczony doznał wstrząśnienia mózgu lub nastąpiło podejrzenie wstrząśnienia mózgu, w wyniku którego konieczna była 
hospitalizacja trwająca min  2 dni   
Klauzula   dodatkowa zwrotu kosztów leczenia z tytuły ukąszenia przez kleszcza – limit kwoty do której następuje zwrot 
kosztów poniesionych w okresie ubezpieczenia na terenie RP związanych z ukąszeniem / usunięciem kleszcza zostaje zwiększony 
do kwoty 1 500 zł z tytułu wizyt lekarskich lub antybiotykoterapii (w tym  zdiagnozowanie boreliozy 1000 zł, wizyta u lekarza do 
150 zł, badania diagnostyczne do 150 zł, antybiotykoterapia do 200 zł)Zwrot kosztów następuje na podstawie przedstawionych 
rachunków i dokumentacji medycznej.   
Klauzula dodatkowa świadczenia z tytułu zdiagnozowania poważnych chorób: nowotwór złośliwy, paraliż ,niewydolność 
nerek, poliomyeltis ,utrata wzroku, utrata mowy ,utrata słuchu ,anemia  aplastyczna, stwardnienie rozsiane, cukrzyca typu I, 
niewydolność serca ,choroby autoimmunologiczne, zapaleni opon mózgowo-rdzeniowych ,transplantacja głównych narządów 
- zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje wypłatę świadczenia w wysokości 1 000 zł z tytułu zdiagnozowania u Ubezpieczonego 
ww choroby . 
Klauzula dodatkowa świadczenia z tytułu zdiagnozowania wady wrodzonej serca - zakres ochrony ubezpieczeniowej 
obejmuje wypłatę świadczenia w wysokości 1 000 zł z tytułu zdiagnozowania u Ubezpieczonego wady wrodzonej serca. 
Klauzula dodatkowa zwrotu kosztów przeszkolenia zawodowego – zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje zwrot kosztów 
przeszkolenia zawodowego osoby niepełnosprawnej w wysokości 30% sumy ubezpieczenia.  
Klauzula dodatkowego świadczenia z tytułu zdiagnozowania sepsy – zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje wypłatę 
jednorazowego świadczenia w wysokości 20% sumy ubezpieczenia z tytułu zdiagnozowania u Ubezpieczonego sepsy.  
Klauzula dodatkowego świadczenia z tytułu nagłego zatrucia gazami, substancjami i produktami chemicznymi i porażenie 
prądem – zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje wypłatę świadczenia w wysokości 5% sumy ubezpieczenia z tytułu nagłego 
zatrucia gazami, substancjami i produktami chemicznymi bądź w przypadku porażenia piorunem lub prądem o ile konieczna była 
hospitalizacja Ubezpieczonego trwająca min 2 dni.  

*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.  
Realizacja świadczeń 

Instrukcja szkodowa - Ustalenie wysokości należnego świadczenia odbywa się na podstawie pisemnego zgłoszenia wypadku podpisanego przez 

Ubezpieczonego oraz dokumentacji medycznej ( system bez powoływania komisji lekarskiej). W przypadku braku akceptacji przez Ubezpieczonego 

takiego orzeczenia, powoływana będzie komisja lekarska.  

 Zgłoszenia szkód: 

- telefonicznie za pośrednictwem Call Center pod nr telefonu 22 212-20-12, 

- osobiście w dowolnej jednostce terenowej InterRisk,- pisemnie – pocztą tradycyjną na adres 02-342 Warszawa, Al. Jerozolimskie 162 InterRisk 

TU S.A VIG, 

- Online – ze strony internetowej: www.interrisk.pl 

 

 

 

 

 

 

http://www.interrisk.pl/
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                                           Porada brokerska – rekomendacja najkorzystniejszej oferty 

Na podstawie przeprowadzonego ogólnopolskiego konkursu oraz analizy złożonych ofert rekomendujemy Państwu przyjęcie 

propozycji złożonej przez InterRisk TU S.A. W trakcie przygotowywania konkursu ustaliliśmy następujące potrzeby i oczekiwania: 

1) przygotowanie oferty w różnych wariantach  na okres 12 m-cy oraz 13 m-cy, 

2) rozszerzenie ochrony o opcje dodatkowe m.in.: oparzenia, pobyt w szpitalu w wyniku NNW,  pobyt w szpitalu w wyniku choroby 

w tym w wyniku zdiagnozowania COVID-19, koszty leczenia w wyniku NNW, koszty leczenia stomatologicznego, wypłata 

świadczenia za uraz niepowodujący trwałego uszczerbku na zdrowiu, rehabilitacja, 

3) dodatkowe produkty ubezpieczeniowe – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli z tytułu wykonywanego zawodu oraz 

pozostałych pracowników a także ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dyrekcji szkoły, 

4) ubezpieczenie ochrony prawnej dla nauczycieli, pozostałych pracowników oraz dyrekcji szkoły  

 

 Wariant PODSTAWOWY zapewnia Państwu wypłatę świadczenia opartą na szerokiej tabeli uszczerbków na zdrowiu, w której 

ujęte są również mniejsze uszczerbki tj. skręcenia lub zwichnięcia. Jest ona korzystniejsza przy poważnych wypadkach, niż inne opcje 

proponowane przez InterRisk TU S.A. tj. np. OCHRONA PLUS. Zakres ochrony ubezpieczeniowej został dodatkowo rozszerzony o uraz 

niepowodujący trwałego uszczerbku na zdrowiu pod warunkiem interwencji lekarskiej w placówce medycznej i dwóch wizyt 

kontrolnych - wypłata świadczenia wynosi 150 zł. 

 Należy zwrócić również uwagę, że InterRisk jako jeden z nielicznych Ubezpieczycieli rozszerzył zakres ochrony o pakiet 

KLESZCZ gwarantujący zwrot kosztów leczenia związanych z ukąszeniem/ usunięciem kleszcza tj. badania diagnostyczne do 150 

zł, wizytę u lekarza do 150 zł, zdiagnozowanie boreliozy do 1000 zł oraz antybiotykoterapię do 200 zł. 

Ponadto przedstawione propozycje gwarantują rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o wyczynowe uprawianie sportu np. w 

pozaszkolnym klubie sportowym bez stosowania zwyżki składki. 

 

 

 

 Kontakt w sprawach roszczeń – osoba koordynującą ubezpieczenie w jednostce oświatowej ,  

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

kontakt z osobą koordynującą ubezpieczenie w jednostce oświatowej . 

Dokument został przygotowany przez Inter Broker Sp z o.o. w Toruniu Oddział w Białej Podlaskiej 
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