PRZYKŁADOWE OFERTY UBEZPIECZENIA
NNW DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ NA
ROK 2019/2020

DO KONTAKTU:
Rafał Cimek
697 990 107
r.cimek@interbroker.pl

Lublin, dnia 28 sierpnia 2019 roku

Szanowna Państwo,
w związku ze zbliżającym się rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2019/2020 Dyrektorzy placówek
oświatowych oraz rodzice stoją przed trudnym zadaniem wyboru ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej. Jako Państwa Brokerk, dokonaliśmy rozeznania rynku
ubezpieczeniowego w tym zakresie.
Dynamika zmian w zapisach ogólnych warunków ubezpieczenia wymaga ciągłej analizy wprowadzanych zmian. Dlatego też porównaliśmy zapisy Ogólnych Warunków Ubezpieczenia czołowych Ubezpieczycieli specjalizujących się w tym zakresie ubezpieczenia. W tym celu wystosowaliśmy ogólne zapytanie o przygotowania przykładowych ofert ubezpieczenia dla placówek oświatowych. W wyniku
tego konkursu została wyłoniona oferta w oparciu o poniższe kryteria oceny:
- najkorzystniejszej relacji ceny ubezpieczenia za jednego ubezpieczonego do sumy ubezpieczenia za
trwały uszczerbek na zdrowiu
- najszerszy katalog rozszerzeń obejmujący m. in. świadczenia za pobyt w szpitalu w wyniku NW i choroby, zwrot kosztów leczenia, zwrot kosztów odbudowy stomatologicznej zębów stałych
- najkorzystniejsze zasady uzyskania świadczenia
Biorąc powyższe pod uwagę została wyłoniona i przygotowana oferta ubezpieczenia z Zakładem
Ubezpieczeń InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Viena Insurance Group. W niniejszym dokumencie przedstawiamy jedynie przykładowe kalkulacje składki, które mogłyby być zaoferowane przez tego
Ubezpieczyciela, także dla Państwa
Chcemy przedłożyć Państwu naszą gotowość do przygotowania analizy ofert ubezpieczenia w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków po umocowaniu naszej Spółki do reprezentowania Szkoły
przed Zakładami Ubezpieczeń i po dokonaniu analizy Państwa potrzeb w celu przygotowania rekomendacji konkretnej oferty. W tym celu prosimy o uzupełnienie Ankiety do oceny potrzeb Klienta
Przedkładając Państwu poniższe przykładowe propozycje ofert deklarujemy naszą gotowość do
podjęcia czynności mających na celu pomocy wyboru oferty z rynku ubezpieczeniowego. Będziemy
wdzięczni za przekazanie Państwa ostatecznej decyzji w terminie umożliwiającym zapewnienie skutecznej ochrony ubezpieczeniowej.

Z poważaniem
Rafał Cimek
broker ubezpieczeniowy

Przykładowe Propozycje Ofert Inter – Risk- u
Suma ubezpieczenia
Składka za jedną
osobę

12 000 zł

15 000 zł

20 000 zł

25 000 zł

30 000 zł

21,00 zł

25,00 zł

32,00 zł

39,00 zł

47,00 zł

Śmierć ubezpieczonego
w wyniku NW
Śmierć ubezpieczanego
na terenie placówki
oświatowej
Śmierć ubezpieczonego
w następstwie nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego
Trwały uszczerbek na
zdrowiu za 1%
uszczerbku
Uszkodzenie ciała w wyniku NW bez uszczerbku
na zdrowiu
Wymagane interwencja
lekarska i 2 wizyty kontrolne
Śmierć rodzica lub
przedstawiciela ustawowego Ubezpieczonego w
następstwie nieszczęśliwego wypadku
Koszty nabycia wyrobów
medycznych wydawanych na zlecenie
Koszty przekwalifikowania zawodowego osób
niepełnosprawnych
Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy
Pogryzienie przez psa,
pokąsania, ukąszenia /
użądlenia

12 000 zł

15 000 zł

20 000 zł

25 000 zł

30 000 zł

18 000 zł

22 500 zł

30 000 zł

37 500 zł

45 000 zł

17 000 zł

20 000 zł

23 000 zł

35 000 zł

50 000 zł

120 zł

150 zł

200 zł

250 zł

300 zł

120 zł

150 zł

200 zł

250 zł

300 zł

1 200 zł

1 500 zł

2 000 zł

2 500 zł

3 000 zł

3 600 zł

4 500 zł

6 000 zł

7 500 zł

9 000 zł

3 600 zł

4 500 zł

6 000 zł

7 500 zł

9 000 zł

1 200 zł

1 500 zł

2 000 zł

2 500 zł

3 000 zł

120 zł

150 zł

200 zł

250 zł

300 zł

400 - 2000

500 - 2500

500 - 2500

500 - 2500

600 - 3000

50 zł

60 zł

70 zł

80 zł

100 zł

50 zł

60 zł

70 zł

80 zł

100 zł

Oparzenia
w zależności od powierzchni i stopnia oparzania. Od II stopnia
Świadczenie szpitalne z
tytułu NW za dzień pobyty
płatne od pierwszego
dnia pobytu przy minimum przy minimum 3
dniach pobytu
Świadczenie szpitalne z
tytułu choroby za dzień
pobytu
płatne od drugiego dnia
pobytu przy minimum

przy minimum 3 dniach
pobytu
Koszty leczenia w wyniku NNW
W tym podlimit na rehabilitację 500 zł
Koszty stomatologiczne
w wyniki NNW
(dotyczy tylko zębów
stałych)
Zwrot kosztów leków
Liczba zwolnionych
uczniów
Wyczynowe uprawianie
sportu
rozumiane jako uczestnictwo w pozaszkolnych
klubach sportowych

do 1200 zł

Do 1200 zł

Do 1200 zł

Do 1200 zł

Do 1800 zł

do 500 zł

Do 500 zł

Do 500 zł

Do 500 zł

Do 500 zł

do 500 zł

Do 500 zł

Do 500 zł

Do 500 zł

Do 500 zł

10%

10%

10%

10%

10%

Bez dopłaty

Bez dopłaty

Bez dopłaty

Bez dopłaty

Bez dopłaty

Do najistotniejszych zalet powyższej oferty należy:
–
–

–

–
–

atrakcyjna cena ubezpieczenia przy wysokich sumach ubezpieczenia
wyczynowe uprawienie sportu w zakresie ubezpieczenia bez dodatkowej zwyżki. Co oznacza,
że uczniowie biorący udział w pozaszkolnych klubach sportowych również będą objęci
ochroną za szkody powstałe podczas dodatkowych zajęć
wysokie świadczenia za pobyt w szpitalu i to zarówno w wyniku nieszczęśliwego wypadku jak i
choroby zdiagnozowanej pierwszy raz w okresie ubezpieczenia
szeroki zakres rozszerzeń dodatkowych
świadczenie za doznanie uszczerbku na zdrowiu, które nie powodowało powstanie trwałego
uszczerbku w wysokości 1% sumy ubezpieczenia

Oferta przewiduje również możliwość ubezpieczenia dodatkowego na personelu placówki oświatowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej. Poniżej przedstawiamy warunki i warianty takiego
ubezpieczenia.

INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I MATERIALNEJ NAUCZYCIELI ORAZ POZOSTAŁYCH PRACOWNIKÓW SZKOŁY, DYREKTORA PLACÓWKI OSWIATOWEJ
(ZASTĘPCY DYREKTORA ORAZ OSOBY PEŁNIĄCEJ OBOWIĄZKI DYREKTORA) + OCHRONA
PRAWNA
W przypadku objęcia ubezpieczeniem placówki oświatowej, nauczyciele i pozostali pracownicy szkoły
oraz dyrektor placówki oświatowej, zastępca dyrektora oraz osoba pełniąca obowiązki dyrektora
mogą wykupić indywidualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i materialnej oraz ubezpieczenie kosztów ochrony prawnej na następujących warunkach:
Zakres ubezpieczenia obejmuje:
1) Odpowiedzialność deliktową nauczyciela i pozostałych pracowników szkoły (OC nauczyciela
oraz pozostałych pracowników szkoły):
na podstawie Klauzuli – ubezpieczenie OC Nauczyciela oraz pozostałych pracowników szkoły
2) Odpowiedzialność deliktową i kontraktową (OC dyrektora, zastępcy dyrektora oraz osoby pełniącej obowiązki dyrektora):
na podstawie Klauzuli – ubezpieczenie OC Dyrektora, Zastępcy Dyrektora oraz osoby pełniącej
obowiązki dyrektora.

3) Ochrona Prawna dla osób wymienionych w pkt. 1 i 2 posiadających w/w ub. OC.
Suma gwarancyjna i składka:
1. OC nauczyciela oraz pozostałych pracowników szkoły:
Wariant I:
Suma gwarancyjna: 50.000,00 PLN na wszystkie zdarzenia za wszystkich pracowników Ubezpieczonych łącznie podlimit na jedno zdarzenie: 5.000,00 PLN
Udział własny: 100,00 PLN w każdej szkodzie rzeczowej (każda szkoda rzeczowa będzie pomniejszana o wymienioną kwotę)
Składka: 40,00 PLN od całej szkoły za wszystkich Ubezpieczonych
Wariant II:
Suma gwarancyjna: 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia za wszystkich Ubezpieczonych
łącznie
Udział własny: 100,00 PLN w każdej szkodzie rzeczowej (każda szkoda rzeczowa będzie pomniejszana
o wymienioną kwotę)
Składka: 100,00 PLN od całej szkoły za wszystkich Ubezpieczonych
Wariant III:
Suma gwarancyjna: 50.000,00 PLN na wszystkie zdarzenia za każdego Ubezpieczonego podlimit na
jedno zdarzenie: 5.000,00 PLN
Udział własny: 100,00 PLN w każdej szkodzie rzeczowej (każda szkoda rzeczowa będzie pomniejszana o wymienioną kwotę)
Składka: 20,00 PLN za każdego Ubezpieczonego
Wariant IV:
Suma gwarancyjna: 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia za wszystkich Ubezpieczonych
łącznie
Udział własny: 100,00 PLN w każdej szkodzie rzeczowej (każda szkoda rzeczowa będzie pomniejszana
o wymienioną kwotę)
Składka: 80,00 PLN za każdego Ubezpieczonych
2. OC dyrektora, zastępcy dyrektora oraz osoby pełniącej obowiązki dyrektora
Wariant I:
Suma gwarancyjna: 50.000,00 PLN na wszystkie zdarzenia za wszystkich pracowników Ubezpieczonych łącznie podlimit na jedno zdarzenie: 25.000,00 PLN
Udział własny: 100,00 PLN w każdej szkodzie rzeczowej (każda szkoda rzeczowa będzie pomniejszana o wymienioną kwotę)
Składka: 90,00 PLN od całej szkoły za wszystkich Ubezpieczonych
Wariant II:
Suma gwarancyjna: 100.000,00 PLN na wszystkie zdarzenia za wszystkich Ubezpieczonych łącznie
podlimit na jedno zdarzenie 50 000 PLN
Udział własny: 100,00 PLN w każdej szkodzie rzeczowej (każda szkoda rzeczowa będzie pomniejszana
o wymienioną kwotę)
Składka: 150,00 PLN od całej szkoły za wszystkich Ubezpieczonych
Wariant III:
Suma gwarancyjna: 50.000,00 PLN na wszystkie zdarzenia za każdego Ubezpieczonego podlimit na
jedno zdarzenie: 25.000,00 PLN

Udział własny: 100,00 PLN w każdej szkodzie rzeczowej (każda szkoda rzeczowa będzie pomniejszana o wymienioną kwotę)
Składka: 80,00 PLN za każdego Ubezpieczonego
Wariant IV:
Suma gwarancyjna: 100.000,00 PLN na wszystkie zdarzenia za każdego Ubezpieczonego podlimit na
jedno zdarzenie: 50.000,00 PLN
Udział własny: 100,00 PLN w każdej szkodzie rzeczowej (każda szkoda rzeczowa będzie pomniejszana
o wymienioną kwotę)
Składka: 130,00 PLN za każdego ubezpieczonego
Rekomendacja: W naszej ocenie najkorzystniejszy jest wariant nr III w przypadku, jeżeli ubezpieczony ma być tylko jedna osoba (jest tylko Dyrektora nie ma zastępców, pełnomocników), jeżeli ubezpieczeniem ma być objęta większa liczba osób np. Dyrektor oraz jego zastępcy, proponujemy wariant
nr I
Podstawa zawarcia ubezpieczenia: Ogólne Warunki Ubezpieczenia BIZNES PRO PLUS zatwierdzone
Uchwałą nr 02/23/01/2018 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 23.01.2018 r.
Odpowiedzialność InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group w zakresie odpowiedzialności cywilnej
rozpoczyna się od pierwszego dnia roku szkolnego pod warunkiem, że w terminie do 60 dni od pierwszego dnia roku szkolnego:
1) do InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group zostanie przekazany wniosek o zawarcie umowy
ubezpieczenia OC,
2) Ubezpieczony złoży oświadczenie o braku wiedzy nt. jakichkolwiek okoliczności mogących
skutkować jego odpowiedzialnością cywilną z tytułu przedmiotowej umowy ubezpieczenia OC,
3) zostanie opłacona składka / pierwsza rata składki z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia OC.
KLAUZULA – UBEZPIECZENIE OC NAUCZYCIELA ORAZ POZOSTAŁYCH PRACOWNIKÓW PLACÓWKI OŚWIATOWEJ
1.
Zachowując postanowienia OWU nie zmienione zapisami niniejszej klauzuli, na podstawie
wniosku Ubezpieczającego i za pobraniem dodatkowej składki, Ubezpieczyciel obejmuje ochroną
ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną deliktową z tytułu wykonywania zawodu nauczyciela
oraz pozostałych pracowników placówki oświatowej (osoby zatrudnione na umowy o pracę oraz inne
umowy cywilnoprawne).
2.
Na podstawie niniejszej klauzuli ochroną ubezpieczeniową objęta jest:
a)
odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez Ubezpieczonego pełniącego funkcję
opiekuna na imprezach, koloniach, wycieczkach, obozach, zielonych szkołach, itp. (sytuacje niezwiązane z umową o pracę),
b)
odpowiedzialność materialna wobec pracodawcy za szkody wyrządzone w ramach czynności
związanych z umową o pracę (odpowiedzialność pracownika wobec pracodawcy – działanie nieumyślne).
3.
Jeżeli wobec Ubezpieczonego ma zastosowanie ograniczenie jego odpowiedzialności cywilnej,
wynikające z przepisów prawa pracy, wysokość wypłaconego odszkodowania ograniczona jest do wysokości roszczeń regresowych przysługujących pracodawcy wobec Ubezpieczonego, określonych w
kodeksie pracy.
4.
Udział własny w szkodzie rzeczowej wynosi 100,00 PLN.
5.
Zakres terytorialny: teren Rzeczypospolitej Polskiej plus pozostałe kraje Europy.
KLAUZULA – UBEZPIECZENIE OC DYREKTORA, ZASTĘPCY DYREKTORA ORAZ OSOBY PEŁNIĄCEJ
OBOWIĄZKI DYREKTORA
1.
Zachowując postanowienia OWU nie zmienione zapisami niniejszej klauzuli, na podstawie
wniosku Ubezpieczającego i za pobraniem dodatkowej składki, Ubezpieczyciel obejmuje ochroną
ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną Dyrektora, Zastępcy Dyrektora oraz osoby pełniącej obo-

wiązki dyrektora placówki oświatowej za wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia, skutkujące powstaniem szkody osobowej lub rzeczowej u osób trzecich z tytułu czynu niedozwolonego (OC delikt) lub z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (OC kontrakt), przy wykonywaniu przez niego obowiązków służbowych, w granicach posiadanych przez niego
kompetencji.
2.
Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za Ubezpieczonego w granicach jego odpowiedzialności określonej przepisami prawa pracy (odpowiedzialność do wysokości trzech pensji brutto z dnia
powstania szkody) lub umowy cywilnoprawnej, na podstawie której wykonuje obowiązki służbowe.
3.
Zachowując wyłączenia zawarte w OWU, Ubezpieczyciel nie ponosi ponadto odpowiedzialności
za szkody będące następstwem naruszenia przepisów BHP, rażącego naruszenia regulaminów i innych
aktów wewnętrznych obowiązujących w zakładzie pracy.
4.
Udział własny w szkodzie rzeczowej wynosi 100,00 PLN.
5.
Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody wyrządzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

