
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nr IRG.271.10.2021 
Dotyczącego Ubezpieczenia NNW dzieci, młodzieży i pracowników placówek oświatowych Gminy Łęczna 
wybrana została oferta TU InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group.  
Poniżej przedstawiamy dostępne warianty ubezpieczenia do wyboru: 

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków  
InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group – Gmina Łęczna 2021/2022 

 

 

 

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa 

nieszczęśliwych wypadków albo inne 

zdarzenia objęte umową, które zaszły w 

okresie ubezpieczenia. 

WARIANT 1 WARIANT 2 WARIANT 3 

Składka 40 zł od 

osoby na okres 12 

miesięcy 

Składka 50 zł od 

osoby na okres 12 

miesięcy 

Składka 60 zł od 

osoby na okres 12 

miesięcy 

Suma ubezpieczenia 

24 000 zł 30 000 zł 36 000 zł 

1 Świadczenie na wypadek uszczerbku na 

zdrowiu ubezpieczonego w wyniku 

nieszczęśliwego wypadku 

240 zł za 1% sumy 

ubezpieczenia 

300 zł za1% sumy 

ubezpieczenia 

360 zł za 1% sumy 

ubezpieczenia 

2 Świadczenie na wypadek śmierci 

ubezpieczonego w wyniku 

nieszczęśliwego wypadku 

24 000 zł -100% sumy 

ubezpieczenia 

30 000 zł -100% sumy 

ubezpieczenia 

36 000 zł - 100% sumy 

ubezpieczenia 

3 Świadczenie dla ubezpieczonego na 

wypadek pogryzienia przez psa, 

pokąsania  przez inne zwierzęta  

720 zł – 3% sumy 

ubezpieczenia 

900 zł -3% sumy 

ubezpieczenia 

1080 zł -3% sumy 

ubezpieczenia 

4 Oparzenia/odmrożenia ubezpieczonego 

w wyniku nieszczęśliwego wypadku 

Suma Ubezpieczenia 

10 000 zł – zgodnie z 

tabelą 

Suma  Ubezpieczenia 

10 000 zł – zgodnie z 

tabelą 

Suma Ubezpieczenia 

10 000 zł – zgodnie z 

tabelą 

5 Urazy ciała ubezpieczonego, które 

wymagały interwencji lekarskiej w 

placówce medycznej 

240 zł  - 1% sumy 

ubezpieczenia 

300 zł - 1% sumy 

ubezpieczenia 

360 zł - 1% sumy 

ubezpieczenia 

6 Świadczenie z tytułu wstrząśnienia 

mózgu u dziecka 

Do 3% sumy 

ubezpieczenia 

Do 3% sumy 

ubezpieczenia 

Do 3% sumy 

ubezpieczenia 

7 Zwrot kosztów leczenia ubezpieczonego 

w wyniku wypadku – w tym m. in. 

kosztów badań, rehabilitacji, nabycia 

środków ortopedycznych 

Do 20% sumy 

ubezpieczenia 

Do 20% sumy 

ubezpieczenia 

Do 20% sumy 

ubezpieczenia 

8 Dzienne świadczenie za pobyt w szpitalu 

w wyniku wypadku ubezpieczonego 
30 zł za dzień 50 zł za dzień 70 zł za dzień 

9 Dzienne świadczenie za pobyt w szpitalu 

w wyniku choroby ubezpieczonego 
30 zł za dzień 50 zł za dzień 70 zł za dzień 

10 Śmierć rodzica/opiekuna prawnego 

ubezpieczonego w wyniku wypadku 

2400 zł – 10 % sumy 

ubezpieczenia 

2400 zł – 10 % sumy 

ubezpieczenia 

2400 zł – 10 % sumy 

ubezpieczenia 

 

Oparzenia/Odmrożenia - Wysokość świadczenia wyrażona jako wartość procentowa (%) sumy 

ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia 

II stopień odmrożenia/oparzenia - 10% 

III stopień  odmrożenia/oparzenia - 30% 

IV stopień odmrożenia/oparzenia - 50% 



              Postanowienia podstawowe do ubezpieczenia: 
 

1. Do ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków mogą przystąpić: dzieci, młodzież oraz wszyscy 

pracownicy placówek oświatowych Gminy Łęczna. 

2. Ubezpieczenie ma charakter dobrowolny. 

3. W wariancie dla dzieci wypłata świadczenia za sam fakt wystąpienia zdarzenia objętego ochroną bez 

konieczności powoływania komisji lekarskiej ocena uszczerbku na zdrowiu odbywa się na podstawie 

dokumentacji medycznej. 

4. W ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków odpowiedzialność Ubezpieczyciela za zdarzenia ma 

miejsce 24 godziny na dobę. Odpowiedzialność za zdarzenia ma miejsce w kraju i za granicą (z wyłączeniem 

usług Assistance/świadczeń opiekuńczych, pobytu w szpitalu w wyniku następstw nieszczęśliwych 

wypadków, pobytu w szpitalu w wyniku choroby, kosztów leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku, 

kosztów leczenia stomatologicznego w wyniku NNW).  

5. W ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków występuje rozszerzenie odpowiedzialności o NNW 

doznane w wyniku bójki w obronie koniecznej. 

6. W ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków występuje rozszerzenie odpowiedzialności o NNW 

związane z uprawieniem sportów wyczynowych. 

7. W ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków występuje rozszerzenie odpowiedzialności o 

zatrucia pokarmowe i zatrucie gazami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kancelaria Brokerska Major Sp. z o.o. 

ul. Kolska 22 

61-042 Poznań 

Jak zgłosić roszczenie? 

✓ Telefonicznie zadzwoń pod numer (22) 575 25 25; od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-20:00 

✓ Online - za pośrednictwem formularza elektronicznego  https://zgloszenie.interrisk.pl/assetclaim/new 

✓ Formularz roszczenia oraz warunki umowy do pobrania ze strony www.interrisk.pl  

✓ Osobiście w każdym oddziale InterRisk – najbliższa placówka ul. Zamojska 47, 20-102 Lublin tel. 081 533 06 01 

Do oferty mają zastosowanie zapisy SWZ oraz:  

Ogólne Warunki Ubezpieczenia grupowego EDU PLUS  zatwierdzone uchwałą nr 01/03/03/2020 Zarządu 

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z dnia 3 marca 2020 roku. 

l.p.  Klauzule dodatkowe w zakresie ubezpieczenia – warunki zgodne z OWU 
1  Rozszerzenie zakresu o usługi Assistance dla ubezpieczonego  

2  Klauzula dodatkowa z tytułu operacji ubezpieczonego w wyniku NW  

3  Klauzula dodatkowa z tytułu poważnych zachorowań ubezpieczonego  

4  Klauzula dodatkowa świadczenia z tytułu zdiagnozowania wady wrodzonej serca ubezpieczonego  

5  Klauzula kosztów leczenia stomatologicznego w wyniku NW  

6  Klauzula rozpoznania u ubezpieczonego chorób odzwierzęcych (bąblowicy, toksoplazmozy, 

wścieklizny)  

7  Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego Ubezpieczonego w wyniku zawału serca i udaru mózgu  

 
Jak wykupić Ubezpieczenie? 

 
✓ Online wchodząc na stronę: https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline 

✓ Wpisz numer ID klienta: dd5xg 

✓ Wybierz wariant i opłać składkę 

 

http://www.interrisk.pl/
https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline

