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Zakres ubezpieczenia Następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

nauczycieli w jednostkach oświatowych Gminy Kraśnik.  

 

Rok szkolny 2015 / 2016 oraz 2016 / 2017 z porównaniem do  

indywidualnych umów zawieranych dotychczas przez jednostkę na Rok 2014 / 2015 
 

Szkoła Podstawowa w Stróży, ul. Akacjowa 2A, 23-206 Stróża 

Rodzaj świadczenia 

Dotychczasowy Ubezpieczyciel jednostki – 2014 / 2015 –  

PZU S.A. 

Ubezpieczyciel z przetargu na 2015 / 2016  oraz 2016 / 2017 – 

 InterRisk TU. S.A. 

Zakres ubezpieczenia 

Wysokość świadczenia  jako procent sumy 

ubezpieczenia 
Zakres ubezpieczenia 

Wysokość świadczenia  jako procent 

sumy ubezpieczenia 

SUMA UBEZPIECZENIA: 10 000,00 zł 
SUMA UBEZPIECZENIA 

18 000,00 zł 

Śmierć 

ubezpieczonego 

W następstwie Nieszczęśliwego 
wypadku objętego umowa 
ubezpieczenia 

100 % sumy ubezpieczenia 

SU 10 000,00 zł 

W następstwie Nieszczęśliwego 
wypadku objętego umowa 
ubezpieczenia 

 
100 % sumy ubezpieczenia 

SU 18 000,00 zł 

Śmierć 

ubezpieczonego na 

terenie placówki 

Jednorazowe świadczenie 
wypłacane dodatkowo poza 
świadczeniem za śmierć 

ubezpieczonego w następstwie 
nieszczęśliwego wypadku 

100 % sumy ubezpieczenia 

dodatkowe 10 000,00 zł 

Jednorazowe świadczenie 
wypłacane dodatkowo poza 
świadczeniem za śmierć 

ubezpieczonego w następstwie 
nieszczęśliwego wypadku albo 

zdarzenia objętego umową 

 
100 % sumy ubezpieczenia 

dodatkowe 18 000,00 zł 

Trwały uszczerbek 

na zdrowiu 

Jeżeli w wyniku nieszczęśliwego 
wypadku spowodowanym 
zawałem serca, krwotokiem 
śródczaszkowym lub poważnym 
uszkodzeniem ciała, wysokość 

świadczenia ustalana na 
podstawie orzeczenia lub opinii 
lekarskiej - stanowi taki procent 
sumy ubezpieczenia, w jakim 
ubezpieczony doznał trwałego 
uszczerbku (Tabela uszczerbków 
do trwałego uszkodzenia ciała – 
OWU Ubezpieczyciela). 

do 100 % sumy ubezpieczenia 
1% SU x 1% uszczerbku 

czyli 

100,00 zł x 1% 

 
Trwały uszczerbek na zdrowiu - 
trwałe, nie rokujące poprawy 
uszkodzenie ciała lub rozstrój 
zdrowia, 

Trwały uszczerbek orzekany jest 
przez lekarza wskazanego przez 
Wykonawcę na podstawie „Tabeli 
norm oceny procentowej trwałego 
uszczerbku na zdrowiu” stanowiącej 
załącznik do OWU Wykonawcy.  

do 100 % sumy ubezpieczenia 
1% SU x 1% uszczerbku 

czyli 

180,00 zł x 1% 

Uraz ciała nie 

powodujący  

Jeżeli uraz ciała wymagał 
interwencji lekarskiej w placówce 

Jednorazowe świadczenie 1,5% sumy 
ubezpieczenia 

W przypadku gdy uraz ciała 
wymagał interwencji lekarskiej w 

Jednorazowe świadczenie 1,5% sumy 
ubezpieczenia 
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trwałego 

uszczerbku na 

zdrowiu 

medycznej, połączonej z dalszym 
leczeniem i wymagał co najmniej 
1 wizyty kontrolnej 

150,00 zł placówce medycznej, oraz dalszego 
leczenia i co najmniej 1 wizyty 
kontrolnej (nie dotyczy interwencji 
stomatologicznej) 

270,00 zł 

Zatrucia gazami, 

substancjami i 

produktami 

chemicznymi, 

porażenie prądem, 

piorunem 

Świadczenie z tytułu zatrucia 
gazami, substancjami i 
produktami chemicznymi, 

porażenie prądem, piorunem, 
które to stany wymagały 
hospitalizacji (pobyt w szpitalu 
trwający nieprzerwanie dłużej niż 
1 dzień)  

5% sumy ubezpieczenia czyli  

 500,00 zł  
 

Świadczenie z tytułu nagłego 
zatrucia gazami, substancjami i 
produktami chemicznymi bądź w 
przypadku porażenia piorunem lub 
prądem, konieczna była 
hospitalizacja ubezpieczonego 

trwająca dłużej niż 1 dzień   

 5% sumy ubezpieczenia czyli  

900,00 zł 
 

Oparzenia lub 

odmrożenia  

W przypadku wystąpień oparzenia 
lub odmrożenia Ubezpieczonemu 
przysługuje świadczenie w 

wysokości co najmniej 
odpowiadającej procentowi SU 

20% SU za : 

 oparzenia II st. – powyżej 30% powierzchni 

ciała 

 oparzenia III St. – powyżej 10% 

powierzchni ciała 

 oparzenia dróg oddechowych leczone w 

szpitalu 

W przypadku wystąpień oparzenia 
lub odmrożenia Ubezpieczonemu 
przysługuje świadczenie w 

wysokości co najmniej 
odpowiadającej procentowi SU 

20% z 10 000,00 zł : 

 oparzenia II st. – powyżej 30% 

powierzchni ciała 

 oparzenia III St. – powyżej 10% 

powierzchni ciała oparzenia dróg 
oddechowych leczone w szpitalu 

10% SU za: 
*oparzenia III st. – powyżej 5% do 10% 
powierzchni ciała 

10% z 10 000,00 zł: 

 oparzenia III st. – powyżej 5% do 

10% powierzchni ciała 

7% SU za: 

 oparzenia II st. – powyżej 15% do 30% 
powierzchni ciała 

7% z 10 000,00 zł: 
oparzenia II st. – powyżej 15% do 30% 
powierzchni ciała 

4% SU za: 

 odmrożenie II st. albo wyższego – więcej 
niż jednego palca ręki lub palca stopy oraz 

odmrożenie nosa lub ucha 

 oparzenia II st. – powyżej 1% do 15% 
powierzchni ciała 

oparzenia III st. – do 5% powierzchni ciała 

4% z 10 000,00 zł: 

 odmrożenie II st. albo wyższego – 

więcej niż jednego palca ręki lub palca 
stopy oraz odmrożenie nosa lub ucha 

 oparzenia II st. – powyżej 1% do 15% 

powierzchni ciała, 

 oparzenia III st. – do 5% 
powierzchni ciała 

1,5 % SU za: 

 odmrożenia II st. albo wyższego – jednego 

palca ręki lub stopy 

 oparzenia II st. – do 1% powierzchni ciała 

1,5 % z 10 000,00 zł: 

 odmrożenia II st. albo wyższego – 

jednego palca ręki lub stopy 

 oparzenia II st. – do 1% powierzchni 

ciała 
 

Wstrząśnienie lub 

podejrzenie 

W przypadku doznania 
wstrząśnienia mózgu lub gdy 

 2 dni hospitalizacji – 1% 

 3 dni hospitalizacji – 2% 

W przypadku doznania 
wstrząśnienia mózgu lub gdy 

 2 dni – 1% 

 3 dni  – 2% 
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wstrząśnienia 

mózgu 

nastąpiło podejrzenie 
wstrząśnienia mózgu, w wyniku 
którego konieczna była 
hospitalizacja trwająca dłużej niż 
1 dzień Ubezpieczonemu 
przysługuje świadczenie w 
wysokości co najmniej 

odpowiadającej procentowi SU 

 4 dni hospitalizacji i dłużej – 3% nastąpiło podejrzenie wstrząśnienia 
mózgu, w wyniku którego 
konieczna była hospitalizacja 
trwająca dłużej niż 1 dzień 
Ubezpieczonemu przysługuje 
świadczenie w wysokości co 
najmniej odpowiadającej 

procentowi SU 

 4 dni i dłużej – 3% 

Pogryzienie, 

pokąsanie, 

ukąszenie 

Zdarzenia wymagające 
hospitalizacji  dłuższej niż 1 
dzień i polegające na: 

 pogryzienie przez psa 

 pokąsania przez inne 

zwierzęta 

 ukąszenia przez owady 

10% SU czyli 1 000,00 zł 

Świadczenie z tytułu pogryzienia 
przez psa, pokąsania lub 
pogryzienia przez inne zwierzęta 
oraz ukąszenia owadów. 
Świadczenie wypłacane jest w 
przypadku hospitalizacji dłużej niż 1 
dzień i jest ograniczone do jednej 

wypłaty w rocznym okresie 
ubezpieczenia. 

 10% SU  czyli  1 800,00 zł 

Koszty nabycia 

przedmiotów 

ortopedycznych i 

środków 

pomocniczych oraz 

koszty odbudowy 

stomatologicznej 

zębów stałych 

Zwrot kosztów nabycia 
przedmiotów ortopedycznych i 
środków pomocniczych oraz 
kosztów odbudowy 
stomatologicznej zębów stałych, 

poniesionych na terytorium RP i 
za granicą 

do 25% sumy ubezpieczenia czyli  
 

do 2 500,00 zł  

(do 200 zł za każdy ząb) 

 

1) zwrot kosztów nabycia 
wyrobów medycznych będących 
przedmiotami ortopedycznymi 
i środków pomocniczych, 
2) kosztów odbudowy 
stomatologicznej zębów stałych 

 
1) do 25% SU czyli do 4 500,00 zł  
 
2) do 10% SU  czyli do 1 800,00 zł 

(nie więcej niż 200 zł za każdy ząb) 

Koszty 

przeszkolenia 

zawodowego osób 

niepełnosprawnych 

Zwrot kosztów przeszkolenia 
zawodowego osób 
niepełnosprawnych poniesionych 
na terytorium RP 
 

 
 
 

do 25% sumy ubezpieczenia czyli  
do 2 500,00 zł 

Zwrot kosztów przeszkolenia 
zawodowego osób 
niepełnosprawnych 

 
do 25% SU czyli  

do 4 500,00 zł 

Świadczenia typu 

Assistance 

(pomoc medyczna, 

pomoc 

rehabilitacyjna i 

pielęgnacyjna) 

Usługi powypadkowe typu 
assistance na terenie RP 

Zakres oraz warunki świadczenia tego typu 
usług są zgodne zapisami OWU. 

Ubezpieczyciel w zależności od 
uzasadnionych okoliczności 
organizuje i pokrywa koszty 
związane z udzieleniem przez 
przedstawiciela Wykonawcy 

natychmiastowej pomocy na terenie 
RP.  

Zakres oraz warunki świadczenia tego typu 
usług są zgodne zapisami OWU. 
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Jednorazowe 

świadczenie 

 

 W przypadku zgonu 
ubezpieczonego spowodowanego 

nowotworem złośliwym 
 

 W przypadku zgonu dziecka, 

ucznia lub studenta do 25 lat z 
powodu wrodzonej wady serca 

 W przypadku amputacji 

kończyny lub części kończyny 
spowodowanej nowotworem 
złośliwym u dziecka, ucznia lub 
studenta do 25 roku życia 
 

 świadczenie przypadku śmierci 

współubezpieczonego 
rodzica/prawnego opiekuna 

 

 świadczenie przypadku 

rozstroju zdrowia 
spowodowanego  sepsą 

 
 

 świadczenie z tytułu śmierci 

Ubezpieczonego w następstwie 
wypadku komunikacyjnego 
 

 pobyt ubezpieczonego w 

szpitalu w następstwie NW 
 

 operacje chirurgiczne w 

następstwie NW 
 

1000,00 zł 

 W przypadku zdiagnozowania u 
ubezpieczonego nowotworu 

złośliwego 
 

 W przypadku zdiagnozowania u  

dziecka, ucznia lub studenta do 25 
lat wady wrodzonej serca 
 

 W przypadku amputacji kończyny 

lub części kończyny spowodowanej 
nowotworem złośliwym u dziecka, 
ucznia lub studenta do 25 roku życia 
 

 Świadczenie z tytułu śmierci 

przedstawiciela ustawowego lub 
osoby utrzymującej osobę 
Ubezpieczoną w następstwie NW 
 

 świadczenie przypadku 
zachorowania na sepsę 

 
 

 świadczenie z tytułu śmierci 

Ubezpieczonego w następstwie 
wypadku komunikacyjnego 
 

 pobyt ubezpieczonego w 

szpitalu w następstwie NW 
 

 operacje chirurgiczne w 

następstwie NW 
 

1000,00 zł 

1 000,00 zł 1 000,00 zł 

1 000,00 zł 1 000,00 zł 

 

 

1 000,00 zł 

 

 

 

 

1 000,00 zł 

 

 

 

1 000,00 zł 

 

 

1 000,00 zł 

 

do SU zgodnie z zakresem podstawowym  

dodatkowe świadczenie do śmierci  w 

skutek NNW  

50% SU czyli 9 000,00 zł 

Brak ochrony 

  w umowie na 2014 – 2015 r. 

0,25% SU czyli 45,00 zł 

(od 2 dni – max. 90 dni) 

wysokość świadczeń zgodnie z OWU 

max. 10% SU czyli 1 800,00 zł  

  Składka 39,00 zł  Składka: 40,00 zł 
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    Ubezpieczony (Uczeń) 

 

 

Ubezpieczyciel  

(InterRisk TU S.A.) 

Szkoła Podstawowa 

 

 

 

 

 

Wsparcie procesu przez Inter-Broker Sp. z o.o. 

(w przypadku chęci przez Ubezpieczonego 

uczestnictwa Brokera w tym zakresie) 

 

- Zgłoszenie szkody 

- Nadzór nad likwidacją 

- Interwencje, odwołania, opinie 

 

Zgłoszenie szkody przez rodzica / 

opiekuna prawnego w dowolnym trybie: 

 

1) bezpośrednio do jednostki 

oświatowej lub 

2) bezpośrednio do Ubezpieczyciela: 

a) pocztą tradycyjną na adres: 

InterRisk TU S.A. I Oddział Lublin 

ul. Zamojska 47, 20-102 Lublin  
lub  

b) za pośrednictwem strony 

internetowej:  

https://interrisk.pl  

(szczegóły w dodatkowej ulotce) 

 

Wypłata 

odszkodowania 

LIKWIDACJA SZKODY 

(możliwy schemat działania) 
 
 

 

mailto:lublin@interbroker.pl
https://interrisk.pl/

