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Toruń, dnia 22 sierpnia 2017 r.  
l.dz. 142C/08/17 
             
Szanowni Państwo, 

niniejszym mamy przyjemność przedstawić Państwu propozycję ubezpieczenia dzieci  

i młodzieży szkolnej oraz personelu instytucji oświatowo-wychowawczych w zakresie 

następstw nieszczęśliwych wypadków, na rok szkolny 2017/2018. 

Prezentowane dalej rozwiązania są wynikiem zapytania ofertowego skierowanego  

do dwunastu zakładów ubezpieczeń, z których siedem przedstawiło oferty spełniające nasze 

wstępne wymagania. Z tej liczby zaś dwie oferty – złożone przez InterRisk Towarzystwo 

Ubezpieczeń S.A. oraz Colonnade Insurance S.A. (po przeprowadzonej w międzyczasie zmianie 

nazwy z AIG Europe Ltd Oddział w Polsce) - po szczegółowej analizie rekomendujemy jako 

najkorzystniejsze. 

Biorąc powyższe pod uwagę, na kolejnych stronach zamieszczamy po trzy oferty InterRisk 

S.A. oraz Colonnade Insurance S.A./AIG Europe Ltd., dla wybranych sum ubezpieczenia, tj. dla: 

 17 000 zł 

 15 000 zł 

 10 000 zł 

z wstępnie przyjętym pakietem świadczeń dodatkowych, który podlegać może modyfikacji,  

z uwagi na fakt, że kluczowe dla wyboru oferty jest dopasowanie odpowiedniego zakresu 

ubezpieczenia i wysokości świadczeń do wymagań i potrzeb Państwa placówki. 

Jednocześnie, biorąc pod uwagę wytyczne Rzecznika Finansowego*, sugerujące zawieranie 

ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków z wyższymi sumami ubezpieczenia, 

przedstawiamy także dodatkowe propozycje (od 7 do 11), z sumami tymi na poziomie 

od 20 000 zł do 50 000 zł. 

*„(…) analiza zawieranych w ostatnich latach umów ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży 

szkolnej prowadzi do konkluzji, że poziom sum ubezpieczenia oferowanych ubezpieczonym 

dzieciom i młodzieży szkolnej kształtuje się na niewysokim poziomie, co finalnie prowadzi  

do rozczarowań związanych z wysokością przyznawanych świadczeń w sytuacji, gdy 

dochodzi do wystąpienia nieszczęśliwego wypadku. Z tego też względu suma ubezpieczenia  

w ubezpieczeniach NNW dzieci i młodzieży szkolnej powinna być określana na możliwie 

wysokim poziomie.”  

(„Ubezpieczenia szkolne”; Raport Rzecznika Finansowego, czerwiec 2017 r.) 

Dodatkowo, dla nauczycieli i dyrekcji placówek oświatowych, przygotowaliśmy ofertę 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. 

Oddajemy do Państwa dyspozycji swoją wiedzę i doświadczenie – odpowiemy na wszelkie 

pytania i wątpliwości, które pojawią się w trakcie zapoznawania się z przedstawionymi  

przez nas propozycjami. 

Z wyrazami szacunku 

 

Przemysław Burdach 
Broker ubezpieczeniowy 
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ZESTAWIENIE SKŁADEK Z PREZENTOWANYCH DALEJ OFERT 

OFERTA 

W
A

R
IA

N
T

 
SUMA UBEZPIECZENIA W ZŁ 

10 000 15 000 17 000 20 000 25 000 30 000(1) 40 000(1) 50 000(1) 

SKŁADKA W ZŁ 

INTERRISK 
* 19,40 29,00 32,80 38,70 48,30 57,90 77,30 96,40 

** 28,40 38,00 42,00 52,70 62,30 71,90 91,30 110,50 

COLONNADE 
* 19,00 26,00 30,00 

Brak oferty 
** 35,00 42,00 46,00 

* wariant bez opcji dodatkowych 
** wariant uwzględniający opcje dodatkowe 
(1) UWAGA:  oferty z sumą ubezpieczenia powyżej 25 tys. z ł wymagają dodatkowej zgody 
InterRisk TU S.A. 

KORZYŚCI DLA PERSONELU I PLACÓWKI OŚWIATOWEJ 
1. Możliwość zwolnienia z opłaty składki 10% uczniów będących w trudnej sytuacji 

finansowej. 

2. Możliwość objęcia programem nauczycieli oraz pozostały personel placówki 

oświatowej na warunkach takich samych jak dzieci. 

3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i materialnej nauczycieli, z tytułu 

wykonywania zawodu. 

4. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kontraktowej dyrektora placówki 

oświatowej – dotyczy oferty InterRisk TU S.A. 

KORZYŚCI DLA UBEZPIECZONYCH DZIECI 
1. Możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia na 12 m-cy, 13 m-cy, 24 m-ce (tylko 

oferta InterRisk TU S.A.), 

2. Ochrona ubezpieczeniowa w ciągu całego roku szkolnego i wakacji (365 dni w roku, 

przez 24 godz. na dobę) na całym świecie. 

3. Szeroki zakres ubezpieczenia -  wybór wielu dodatkowych ryzyk rozszerzających 

ochronę. 

4. Szybki, prosty i nowoczesny sposób zgłaszania szkód - zgłoszenie on-line.  

5. Uproszczona procedura wypłaty świadczeń. 

6. Możliwość objęcia ochroną dzieci/uczniów wyczynowo uprawiających sport 

(za opłatą składki dodatkowej – oferta InterRisk TU S.A.). 

7. Brak karencji. 
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ZGŁOSZENIE ROSZCZENIA 

1) InterRisk TU S.A. 

- telefonicznie za pośrednictwem Call Center pod nr telefonu 022 212-20-12 

- pisemnie (odpowiedni druk zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami):  

a) pocztą tradycyjną na adres: Spółdzielnia Usługowa VIG Ekspert, Aleje Jerozolimskie 

162, 02-342 Warszawa 

b) pocztą elektroniczną na adres mail: interrisk.szkody@vigekspert.pl 

- online na stronie www.interrisk.pl 

 

2) Colonnade Insurance S.A./AIG Europe Limited 

- telefonicznie pod numerem tel. 22 528-51-00 (rejestracja szkody, udzielenie 

informacji; druk zgłoszenia szkody wraz z dokumentacją należy wysłać e-mailem  

lub listem poleconym) 

- e-mailem na dedykowany adres (zgłoszenia wymagające oryginałów dokumentów  

lub kopii potwierdzonych za zgodność należy przesłać tylko i wyłącznie w formie listu 

poleconego na adres Towarzystwa) 

- listem poleconym na adres ubezpieczyciela, ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa 

 

 

Osoby prowadzące sprawę: 

imię i nazwisko Przemysław Burdach 

telefon  56/ 658-42-71 lub 609 442 484 

adres e-mail p.burdach@interbroker.pl  

 

mailto:interrisk.szkody@vigekspert.pl
http://www.interrisk.pl/
mailto:p.burdach@interbroker.pl
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Propozycja – nr 1 - InterRisk – 17 000 zł 

OPCJA PODSTAWOWA 

ŚWIADCZENIE WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA 

1. 
śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego 
wypadku (w tym również zawał serca i udar mózgu) 

17 000 zł 

2. 
koszty nabycia wyrobów medycznych, będących 
przedmiotami ortopedycznymi i środków 
pomocniczych  

do 5 100 zł 

3. 
koszty przekwalifikowania zawodowego osób 
niepełnosprawnych 

do 5 100 zł 

4. uszczerbek na zdrowiu w wyniku padaczki jednorazowo – 1 700 zł 

5. zdiagnozowanie u ubezpieczonego sepsy jednorazowo – 1 700 zł 

6. 
śmierć przedstawiciela ustawowego ubezpieczonego 
w następstwie nieszczęśliwego wypadku 

jednorazowo – 1 700 zł 

7. pogryzienie przez psa, pokąsania lub ukąszenia jednorazowo - 340 zł 

8. 
trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie 
nieszczęśliwego wypadku za 1% uszczerbku zgodnie  
z tabelą norm uszczerbku na zdrowiu   

170 zł za 1% uszczerbku 

9. 
wstrząśnienie mózgu w wyniku nieszczęśliwego 
wypadku 

340 zł 

10. 
amputacja kończyny lub części kończyny w wyniku 
nowotworu złośliwego 

jednorazowo – 1 700 zł 

11. 
dodatkowa ochrona podczas wycieczki szkolnej – 
uszczerbek na zdrowiu 

340 zł 

12. 
uszkodzenie ciała w wyniku nieszczęśliwego wypadku 
bez uszczerbku na zdrowiu 

50 zł 

OPCJE DODATKOWE 

RODZAJE OPCJI DODATKOWYCH WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA 

Opcja Dodatkowa D1 - śmierć ubezpieczonego w następstwie 
wypadku komunikacyjnego (łączna wysokość świadczenia) 

30 000 zł  

Opcja Dodatkowa D2 – oparzenia  
w wyniku nieszczęśliwego wypadku 

II stopień  500 zł 

III stopień 1 500 zł 

IV stopień 2 500 zł 

Opcja Dodatkowa D3 – odmrożenia 

II stopień 500 zł 

III stopień 1 500 zł 

IV stopień 2 500 zł 

Opcja Dodatkowa D4 - pobyt w szpitalu w wyniku 
nieszczęśliwego wypadku (świadczenie od drugiego dnia 
pobytu w szpitalu) 

50 zł / za każdy dzień 

Opcja Dodatkowa D5 - pobyt w szpitalu w wyniku choroby 
(świadczenie od drugiego dnia pobytu) 

30 zł/ za każdy dzień 
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Opcja Dodatkowa D6 - poważne 
zachorowania: 

nowotwór złośliwy 
paraliż 

niewydolność nerek 
transplantacja 

głównych organów 
poliomyelitis 
utrata mowy 
utrata słuchu 

utrata wzroku 
anemia aplastyczna 

stwardnienie rozsiane 

2 000 zł 

Opcja Dodatkowa D10 – koszty leczenia w wyniku 
nieszczęśliwego wypadku  

do 1 000 zł 

Opcja Dodatkowa D13 – koszty leczenia stomatologicznego  
w wyniku nieszczęśliwego wypadku  

do 500 zł 

Opcja Dodatkowa D15 – ASSISTANCE EDU PLUS zgodnie z OWU 

pomoc medyczna 
 

 

wizyta lekarza Centrum Assistance 
organizacja wizyty u lekarza specjalisty 

wizyta pielęgniarki, dostawa leków 
opieka domowa po hospitalizacji, transport medyczny 

infolinia medyczna  (0 22) 212 20 12 – możliwość rozmowy z lekarzem 
Centrum oraz dodatkowo: 

- informacje medyczne o danym schorzeniu, zastosowanym leczeniu, 
nowoczesnych metodach leczenia w ramach obowiązujących w Polsce 

przepisów, 
- informacje o badaniach kontrolnych dla grup wiekowych  

o podwyższonym ryzyku zachorowań, 
- informacje o działaniu leków (stosowanie, odpowiedniki, skutki 

uboczne, interakcje z innymi lekami, możliwości przyjmowania w czasie 
ciąży i laktacji) w ramach obowiązujących w Polsce przepisów 

 
indywidualne korepetycje 

 

jeżeli ubezpieczony uczeń lub student uległ nieszczęśliwemu wypadkowi, 
który jest objęty ochroną ubezpieczeniową, w wyniku którego nie mógł 
uczęszczać na zajęcia lekcyjne przez nieprzerwanie okres co najmniej  
7 dni, udokumentowane zaświadczeniem lekarskim, ubezpieczyciel za 

pośrednictwem Centrum Assistance zorganizuje i pokryje koszt 
indywidualnych korepetycji z wybranych przez ubezpieczonego ucznia 

lub studenta przedmiotów wchodzących w zakres programowy 
realizowany w szkole lub uczelni maksymalnie do 10 godzin lekcyjnych  

w odniesieniu do jednego nieszczęśliwego wypadku 

 
pomoc rehabilitacyjna 

 

jeżeli ubezpieczony należący do personelu placówki oświatowej,  
za wyjątkiem uczniów i studentów, uległ nieszczęśliwemu wypadkowi, 
który jest objęty ochroną ubezpieczeniową, w wyniku którego czasowo 

utracił zdolność do wykonywania pracy trwająca nieprzerwanie co 
najmniej 7 dni, udokumentowana zwolnieniem lekarskim L4, 

ubezpieczyciel za pośrednictwem Centrum Assistance na zlecenie lekarza 
prowadzącego leczenie zorganizuje i pokryje koszt pracy rehabilitanta  

w miejscu pobytu ubezpieczonego maksymalnie do 8 godzin rehabilitacji 
w odniesieniu do jednego nieszczęśliwego wypadku 

WARIANTY UBEZPIECZENIA Składka  

Składka łączna 
uwzględniająca Opcje dodatkowe 

42,00 zł 

Składka łączna 
bez opcji dodatkowych 

32,80 zł 

 

  

http://www.spanish-in-spain.biz/imgs/salud.gif
http://www.korepetycje.website.pl/obrazki/image2.gif
http://www.gortomed.pl/img/lozka_rehabilitacyjne/lozko_rehabilitacyjne_leo.jpg
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Propozycja – nr 2 - InterRisk – 15 000 zł 

OPCJA PODSTAWOWA 

ŚWIADCZENIE WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA 

1. 
śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego 
wypadku (w tym również zawał serca i udar mózgu) 

15 000 zł 

2. 
koszty nabycia wyrobów medycznych, będących 
przedmiotami ortopedycznymi i środków 
pomocniczych  

do 4 500 zł 

3. 
koszty przekwalifikowania zawodowego osób 
niepełnosprawnych 

do 4 500 zł 

4. uszczerbek na zdrowiu w wyniku padaczki jednorazowo – 1 500 zł 

5. zdiagnozowanie u ubezpieczonego sepsy jednorazowo - 1 500 zł 

6. 
śmierć przedstawiciela ustawowego ubezpieczonego 
w następstwie nieszczęśliwego wypadku 

jednorazowo - 1 500 zł 

7. pogryzienie przez psa, pokąsania lub ukąszenia jednorazowo - 300 zł 

8. 
trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie 
nieszczęśliwego wypadku za 1% uszczerbku zgodnie  
z tabelą norm uszczerbku na zdrowiu   

150 zł za 1% uszczerbku 

9. 
wstrząśnienie mózgu w wyniku nieszczęśliwego 
wypadku 

300 zł 

10. 
amputacja kończyny lub części kończyny w wyniku 
nowotworu złośliwego 

jednorazowo - 1 500 zł 

11. 
dodatkowa ochrona podczas wycieczki szkolnej – 
uszczerbek na zdrowiu 

300 zł 

12. 
uszkodzenie ciała w wyniku nieszczęśliwego wypadku 
bez uszczerbku na zdrowiu 

50 zł 

OPCJE DODATKOWE 

RODZAJE OPCJI DODATKOWYCH WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA 

Opcja Dodatkowa D1 - śmierć ubezpieczonego w następstwie 
wypadku komunikacyjnego (łączna wysokość świadczenia) 

25 000 zł  

Opcja Dodatkowa D2 – oparzenia  
w wyniku nieszczęśliwego wypadku 

II stopień  500 zł 

III stopień 1 500 zł 

IV stopień 2 500 zł 

Opcja Dodatkowa D3 – odmrożenia 

II stopień 500 zł 

III stopień 1 500 zł 

IV stopień 2 500 zł 

Opcja Dodatkowa D4 - pobyt w szpitalu w wyniku 
nieszczęśliwego wypadku (świadczenie od drugiego dnia 
pobytu w szpitalu) 

50 zł / za każdy dzień 

Opcja Dodatkowa D5 - pobyt w szpitalu w wyniku choroby 
(świadczenie od drugiego dnia pobytu) 

30 zł/ za każdy dzień 
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Opcja Dodatkowa D6 - poważne 
zachorowania: 

nowotwór złośliwy 
paraliż 

niewydolność nerek 
transplantacja 

głównych organów 
poliomyelitis 
utrata mowy 
utrata słuchu 

utrata wzroku 
anemia aplastyczna 

stwardnienie rozsiane 

2 000 zł 

Opcja Dodatkowa D10 – koszty leczenia w wyniku 
nieszczęśliwego wypadku  

do 1 000 zł 

Opcja Dodatkowa D13 – koszty leczenia stomatologicznego  
w wyniku nieszczęśliwego wypadku  

do 500 zł 

Opcja Dodatkowa D15 – ASSISTANCE EDU PLUS zgodnie z OWU 

pomoc medyczna 
 

 

wizyta lekarza Centrum Assistance 
organizacja wizyty u lekarza specjalisty 

wizyta pielęgniarki 
dostawa leków 

opieka domowa po hospitalizacji 
transport medyczny 

infolinia medyczna  (0 22) 212 20 12 – możliwość rozmowy z lekarzem 
Centrum oraz dodatkowo: 

- informacje medyczne o danym schorzeniu, zastosowanym leczeniu, 
nowoczesnych metodach leczenia w ramach obowiązujących w Polsce 

przepisów, 
- informacje o badaniach kontrolnych dla grup wiekowych  

o podwyższonym ryzyku zachorowań, 
- informacje o działaniu leków (stosowanie, odpowiedniki, skutki 

uboczne, interakcje z innymi lekami, możliwości przyjmowania w czasie 
ciąży i laktacji) w ramach obowiązujących w Polsce przepisów 

 
indywidualne korepetycje 

 

jeżeli ubezpieczony uczeń lub student uległ nieszczęśliwemu wypadkowi, 
który jest objęty ochroną ubezpieczeniową, w wyniku którego nie mógł 
uczęszczać na zajęcia lekcyjne przez nieprzerwanie okres co najmniej  
7 dni, udokumentowane zaświadczeniem lekarskim, ubezpieczyciel za 

pośrednictwem Centrum Assistance zorganizuje i pokryje koszt 
indywidualnych korepetycji z wybranych przez ubezpieczonego ucznia 

lub studenta przedmiotów wchodzących w zakres programowy 
realizowany w szkole lub uczelni maksymalnie do 10 godzin lekcyjnych  

w odniesieniu do jednego nieszczęśliwego wypadku 

 
pomoc rehabilitacyjna 

 

jeżeli ubezpieczony należący do personelu placówki oświatowej,  
za wyjątkiem uczniów i studentów, uległ nieszczęśliwemu wypadkowi, 
który jest objęty ochroną ubezpieczeniową, w wyniku którego czasowo 

utracił zdolność do wykonywania pracy trwająca nieprzerwanie co 
najmniej 7 dni, udokumentowana zwolnieniem lekarskim L4, 

ubezpieczyciel za pośrednictwem Centrum Assistance na zlecenie lekarza 
prowadzącego leczenie zorganizuje i pokryje koszt pracy rehabilitanta  

w miejscu pobytu ubezpieczonego maksymalnie do 8 godzin rehabilitacji 
w odniesieniu do jednego nieszczęśliwego wypadku 

WARIANTY UBEZPIECZENIA Składka  

Składka łączna 
uwzględniająca opcje dodatkowe 38,00 zł 

Składka łączna 
bez opcji dodatkowych 

29,00 zł 

http://www.spanish-in-spain.biz/imgs/salud.gif
http://www.korepetycje.website.pl/obrazki/image2.gif
http://www.gortomed.pl/img/lozka_rehabilitacyjne/lozko_rehabilitacyjne_leo.jpg
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Propozycja – nr 3 - InterRisk – 10 000 zł 

OPCJA PODSTAWOWA 

ŚWIADCZENIE WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA 

1. 
śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego 
wypadku (w tym również zawał serca i udar mózgu) 

10 000 zł 

2. 
koszty nabycia wyrobów medycznych, będących 
przedmiotami ortopedycznymi i środków 
pomocniczych  

do 3 000 zł 

3. 
koszty przekwalifikowania zawodowego osób 
niepełnosprawnych 

do 3 000 zł 

4. uszczerbek na zdrowiu w wyniku padaczki jednorazowo – 1 000 zł 

5. zdiagnozowanie u ubezpieczonego sepsy jednorazowo - 1 000 zł 

6. 
śmierć przedstawiciela ustawowego ubezpieczonego 
w następstwie nieszczęśliwego wypadku 

jednorazowo - 1 000 zł 

7. pogryzienie przez psa, pokąsania lub ukąszenia jednorazowo - 200 zł 

8. 
trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie 
nieszczęśliwego wypadku za 1% uszczerbku zgodnie  
z tabelą norm uszczerbku na zdrowiu   

100 zł za 1% uszczerbku 

9. 
wstrząśnienie mózgu w wyniku nieszczęśliwego 
wypadku 

200 zł 

10. 
amputacja kończyny lub części kończyny w wyniku 
nowotworu złośliwego 

jednorazowo - 1 000 zł 

11. 
dodatkowa ochrona podczas wycieczki szkolnej – 
uszczerbek na zdrowiu 

200 zł 

12. 
uszkodzenie ciała w wyniku nieszczęśliwego wypadku 
bez uszczerbku na zdrowiu 

50 zł 

OPCJE DODATKOWE 

RODZAJE OPCJI DODATKOWYCH WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA 

Opcja Dodatkowa D1 - śmierć ubezpieczonego w następstwie 
wypadku komunikacyjnego (łączna wysokość świadczenia) 

20 000 zł  

Opcja Dodatkowa D2 – oparzenia  
w wyniku nieszczęśliwego wypadku 

II stopień  500 zł 

III stopień 1 500 zł 

IV stopień 2 500 zł 

Opcja Dodatkowa D3 – odmrożenia 

II stopień 500 zł 

III stopień 1 500 zł 

IV stopień 2 500 zł 

Opcja Dodatkowa D4 - pobyt w szpitalu w wyniku 
nieszczęśliwego wypadku (świadczenie od drugiego dnia 
pobytu w szpitalu) 

50 zł / za każdy dzień 

Opcja Dodatkowa D5 - pobyt w szpitalu w wyniku choroby 
(świadczenie od drugiego dnia pobytu) 

30 zł/ za każdy dzień 
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Opcja Dodatkowa D6 - poważne 
zachorowania: 

nowotwór złośliwy 
paraliż 

niewydolność nerek 
transplantacja 

głównych organów 
poliomyelitis 
utrata mowy 
utrata słuchu 

utrata wzroku 
anemia aplastyczna 

stwardnienie rozsiane 

2 000 zł 

Opcja Dodatkowa D10 – koszty leczenia w wyniku 
nieszczęśliwego wypadku  

do 1 000 zł 

Opcja Dodatkowa D13 – koszty leczenia stomatologicznego  
w wyniku nieszczęśliwego wypadku  

do 500 zł 

Opcja Dodatkowa D15 – ASSISTANCE EDU PLUS zgodnie z OWU 

pomoc medyczna 
 

 

wizyta lekarza Centrum Assistance 
organizacja wizyty u lekarza specjalisty 

wizyta pielęgniarki 
dostawa leków 

opieka domowa po hospitalizacji 
transport medyczny 

infolinia medyczna  (0 22) 212 20 12 – możliwość rozmowy z lekarzem 
Centrum oraz dodatkowo: 

- informacje medyczne o danym schorzeniu, zastosowanym leczeniu, 
nowoczesnych metodach leczenia w ramach obowiązujących w Polsce 

przepisów, 
- informacje o badaniach kontrolnych dla grup wiekowych  

o podwyższonym ryzyku zachorowań, 
- informacje o działaniu leków (stosowanie, odpowiedniki, skutki 

uboczne, interakcje z innymi lekami, możliwości przyjmowania w czasie 
ciąży i laktacji) w ramach obowiązujących w Polsce przepisów 

 
indywidualne korepetycje 

 

jeżeli ubezpieczony uczeń lub student uległ nieszczęśliwemu wypadkowi, 
który jest objęty ochroną ubezpieczeniową, w wyniku którego nie mógł 
uczęszczać na zajęcia lekcyjne przez nieprzerwanie okres co najmniej  
7 dni, udokumentowane zaświadczeniem lekarskim, ubezpieczyciel za 

pośrednictwem Centrum Assistance zorganizuje i pokryje koszt 
indywidualnych korepetycji z wybranych przez ubezpieczonego ucznia 

lub studenta przedmiotów wchodzących w zakres programowy 
realizowany w szkole lub uczelni maksymalnie do 10 godzin lekcyjnych  

w odniesieniu do jednego nieszczęśliwego wypadku 

 
pomoc rehabilitacyjna 

 

jeżeli ubezpieczony należący do personelu placówki oświatowej,  
za wyjątkiem uczniów i studentów, uległ nieszczęśliwemu wypadkowi, 
który jest objęty ochroną ubezpieczeniową, w wyniku którego czasowo 

utracił zdolność do wykonywania pracy trwająca nieprzerwanie co 
najmniej 7 dni, udokumentowana zwolnieniem lekarskim L4, 

ubezpieczyciel za pośrednictwem Centrum Assistance na zlecenie lekarza 
prowadzącego leczenie zorganizuje i pokryje koszt pracy rehabilitanta  

w miejscu pobytu ubezpieczonego maksymalnie do 8 godzin rehabilitacji 
w odniesieniu do jednego nieszczęśliwego wypadku 

WARIANTY UBEZPIECZENIA Składka  

Składka łączna 
uwzględniająca opcje dodatkowe 28,40 zł 

Składka łączna 
bez opcji dodatkowych 19,40 zł 

Istnieje możliwość modyfikacji rozszerzeń dodatkowych, zgodnie z Państwa oczekiwaniami. 

Podstawa zawarcia ubezpieczenia: Ogólne Warunki Ubezpieczenia EDU PLUS zatwierdzone 
uchwałą nr 01/24/04/2017. Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 
24.04.2017 r.  - w załączeniu.  

http://www.spanish-in-spain.biz/imgs/salud.gif
http://www.korepetycje.website.pl/obrazki/image2.gif
http://www.gortomed.pl/img/lozka_rehabilitacyjne/lozko_rehabilitacyjne_leo.jpg
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Propozycja – nr 4 - Colonnade Insurance S.A. - 17 000 zł 
WARIANT ZE ŚWIADCZENIAMI DODATKOWYMI 

ŚWIADCZENIE WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA 

1. 
śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku 
(w tym również zawał serca i udar mózgu) 

17 000 zł 

2. 
śmierć ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego 
wypadku komunikacyjnego lub nieszczęśliwego wypadku  
na terenie placówki oświatowej 

22 000 zł 

3. 
trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego 
wypadku za 1% uszczerbku zgodnie z tabelą norm uszczerbku 
na zdrowiu   

170 zł za 1% uszczerbku 

4. padaczka 3 400/ 8 500 zł 

5. całkowite inwalidztwo 17 000 zł 

6. śmierć przedstawiciela ustawowego w następstwie NW 1 700 zł 

7. koszty pogrzebu 5 000 zł 

8. dodatek dla osoby ratującej życie 5 000 zł 

9. okaleczenie i oszpecenie twarzy  limit do 3 000 zł 

10. pogryzienia lub ukąszenia przez zwierzęta - jednorazowo 250 zł 

11. świadczenie z tytułu poparzeń limit do 3 000 zł 

12. 
wstrząśnienie mózgu w wyniku nieszczęśliwego wypadku - 
jednorazowo 

250 zł 

13. świadczenie z tytułu porażenia/paraliżu limit do 7 500 zł 

14. koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku limit do 1 700 zł 

15. 
uszkodzenie ciała w wyniku NW lub zdarzenie objęte umową, 
które wymagało interwencji lekarskiej 

170 zł 

16. 
świadczenie szpitale z tytułu NW (za każdy dzień pobytu  
w szpitalu, jeżeli pobyt trwał co najmniej 24 godziny) 

40 zł 

17. 
świadczenie szpitale z tytułu choroby (za każdy dzień pobytu  
w szpitalu, jeżeli pobyt trwał co najmniej 24 godziny) 

30 zł 

18. poważne zachorowanie limit do 4 000 zł 

19. uszkodzenie zębów limit do 1 200 zł 

WARIANTY UBEZPIECZENIA 
Składka z włączeniem 

wyczynowego uprawiania 
sportu 

Składka łączna 
(w zakresie 1-19) 

46,00 zł* 

Składka łączna 
bez opcji dodatkowych 

30,00 zł** 

* rezygnacja ze świadczenia szpitalnego z tytułu choroby powoduje obniżenie składki o 6 zł, do 40 zł 

** bez opcji dodatkowych, jak: świadczenie z tytułu poparzeń, świadczenie szpitalne z tytułu NW i choroby,  

okaleczenie i oszpecenie twarzy, uszkodzenie zębów, świadczenie z tytułu porażenia/paraliżu, poważne 

zachorowanie 
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Propozycja – nr 5 - Colonnade Insurance S.A. - 15 000 zł 
WARIANT ZE ŚWIADCZENIAMI DODATKOWYMI 

ŚWIADCZENIE WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA 

1. 
śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku 
(w tym również zawał serca i udar mózgu) 

15 000 zł 

2. 
śmierć ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego 
wypadku komunikacyjnego lub nieszczęśliwego wypadku  
na terenie placówki oświatowej 

20 000 zł 

3. 
trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego 
wypadku za 1% uszczerbku zgodnie z tabelą norm uszczerbku 
na zdrowiu   

150 zł za 1% uszczerbku 

4. padaczka 3 000/ 7 500 zł 

5. całkowite inwalidztwo 15 000 zł 

6. śmierć przedstawiciela ustawowego w następstwie NW 1 500 zł 

7. koszty pogrzebu 5 000 zł 

8. dodatek dla osoby ratującej życie 5 000 zł 

9. okaleczenie i oszpecenie twarzy  limit do 3 000 zł 

10. pogryzienia lub ukąszenia przez zwierzęta - jednorazowo 250 zł 

11. świadczenie z tytułu poparzeń limit do 3 000 zł 

12. 
wstrząśnienie mózgu w wyniku nieszczęśliwego wypadku - 
jednorazowo 

250 zł 

13. świadczenie z tytułu porażenia/paraliżu limit do 7 500 zł 

14. koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku limit do 1 500 zł 

15. 
uszkodzenie ciała w wyniku NW lub zdarzenie objęte umową, 
które wymagało interwencji lekarskiej 

150 zł 

16. 
świadczenie szpitale z tytułu NW (za każdy dzień pobytu  
w szpitalu, jeżeli pobyt trwał co najmniej 24 godziny) 

40 zł 

17. 
świadczenie szpitale z tytułu choroby (za każdy dzień pobytu  
w szpitalu, jeżeli pobyt trwał co najmniej 24 godziny) 

30 zł 

18. poważne zachorowanie limit do 4 000 zł 

19. uszkodzenie zębów limit do 1 200 zł 

WARIANTY UBEZPIECZENIA 
Składka z włączeniem 

wyczynowego uprawiania 
sportu 

Składka łączna 
(w zakresie 1-19) 

42,00 zł* 

Składka łączna 
bez opcji dodatkowych 

26,00 zł** 

* rezygnacja ze świadczenia szpitalnego z tytułu choroby powoduje obniżenie składki o 6 zł, do 36 zł  

** bez opcji dodatkowych, jak: świadczenie z tytułu poparzeń, świadczenie szpitalne z tytułu NW i choroby,  

okaleczenie i oszpecenie twarzy, uszkodzenie zębów, świadczenie z tytułu porażenia/paraliżu, poważne 

zachorowanie 
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Propozycja – nr 6 - Colonnade Insurance S.A. – 10 000 zł 
WARIANT ZE ŚWIADCZENIAMI DODATKOWYMI 

ŚWIADCZENIE WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA 

1. 
śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku 
(w tym również zawał serca i udar mózgu) 

10 000 zł 

2. 
śmierć ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego 
wypadku komunikacyjnego lub nieszczęśliwego wypadku  
na terenie placówki oświatowej 

15 000 zł 

3. 
trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego 
wypadku za 1% uszczerbku zgodnie z tabelą norm uszczerbku 
na zdrowiu   

100 zł za 1% uszczerbku 

4. padaczka 2 000/ 5 000 zł 

5. całkowite inwalidztwo 10 000 zł 

6. śmierć przedstawiciela ustawowego w następstwie NW 1 000 zł 

7. koszty pogrzebu 5 000 zł 

8. dodatek dla osoby ratującej życie 5 000 zł 

9. okaleczenie i oszpecenie twarzy  limit do 3 000 zł 

10. pogryzienia lub ukąszenia przez zwierzęta - jednorazowo 200 zł 

11. świadczenie z tytułu poparzeń limit do 3 000 zł 

12. 
wstrząśnienie mózgu w wyniku nieszczęśliwego wypadku - 
jednorazowo 

200 zł 

13. świadczenie z tytułu porażenia/paraliżu limit do 7 500 zł 

14. koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku limit do 1 000 zł 

15. 
uszkodzenie ciała w wyniku NW lub zdarzenie objęte umową, 
które wymagało interwencji lekarskiej 

100 zł 

16. 
świadczenie szpitale z tytułu NW (za każdy dzień pobytu  
w szpitalu, jeżeli pobyt trwał co najmniej 24 godziny) 

40 zł 

17. 
świadczenie szpitale z tytułu choroby (za każdy dzień pobytu  
w szpitalu, jeżeli pobyt trwał co najmniej 24 godziny) 

30 zł 

18. poważne zachorowanie limit do 4 000 zł 

19. uszkodzenie zębów limit do 1 200 zł 

WARIANTY UBEZPIECZENIA 
Składka z włączeniem 

wyczynowego uprawiania 
sportu 

Składka łączna 
 (w zakresie 1-19) 

35,00 zł* 

Składka łączna 
bez opcji dodatkowych 

19,00 zł** 

 * rezygnacja ze świadczenia szpitalnego z tytułu choroby powoduje obniżenie składki o 6 zł, do 29 zł 

** bez opcji dodatkowych, jak: świadczenie z tytułu poparzeń, świadczenie szpitalne z tytułu NW i choroby,  

okaleczenie i oszpecenie twarzy, uszkodzenie zębów, świadczenie z tytułu porażenia/paraliżu, poważne 

zachorowanie 
Istnieje możliwość modyfikacji rozszerzeń dodatkowych, zgodnie z Państwa oczekiwaniami. 

Podstawa zawarcia ubezpieczenia: School Protect Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw 

Nieszczęśliwych Wypadków dla Dzieci,  Młodzieży oraz Pracowników w Placówkach Oświatowych  –  rok 

szkolny 2017/2018, zatwierdzone przez dyrektora Colonnade Insurance Société Anonyme Oddział  

w Polsce z siedzibą w Warszawie w dniu 1 lipca 2017 r - w załączeniu.  
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SUMY UBEZPIECZENIA OD 20 000 DO 50 000 ZŁ 

Biorąc pod uwagę wytyczne Rzecznika Finansowego, sugerujące zawieranie ubezpieczenia 

następstw nieszczęśliwych wypadków z wyższymi sumami ubezpieczenia, przedstawiamy także 

dodatkowe propozycje, z sumami na poziomie od 20 000 zł do 50 000 zł. Przy czym tak 

wysokich świadczeń nie przewiduje oferta Colonnade Insurance S.A./AIG Europe Ltd., 

w związku z tym zmuszeni jesteśmy ograniczyć się wyłącznie do prezentacji oferty InterRisk. 

Jednakże w przypadku zainteresowania jeszcze wyższymi sumami ubezpieczenia lub 

propozycjami innych towarzystw w zakresie tych wyższych sum, jesteśmy w stanie kierować  

do ubezpieczycieli dodatkowe, indywidualne zapytania. 

Propozycja dodatkowa – nr 7 – InterRisk – 20 000 zł 

OPCJA PODSTAWOWA 

ŚWIADCZENIE WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA 

1. 
śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego 
wypadku (w tym również zawał serca i udar mózgu) 

20 000 zł 

2. 
koszty nabycia wyrobów medycznych, będących 
przedmiotami ortopedycznymi i środków 
pomocniczych  

do 6 000 zł 

3. 
koszty przekwalifikowania zawodowego osób 
niepełnosprawnych 

do 6 000 zł 

4. uszczerbek na zdrowiu w wyniku padaczki jednorazowo – 2 000 zł 

5. zdiagnozowanie u ubezpieczonego sepsy jednorazowo – 2 000 zł 

6. 
śmierć przedstawiciela ustawowego ubezpieczonego 
w następstwie nieszczęśliwego wypadku 

jednorazowo – 2 000 zł 

7. pogryzienie przez psa, pokąsania lub ukąszenia jednorazowo - 400 zł 

8. 
trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie 
nieszczęśliwego wypadku za 1% uszczerbku zgodnie  
z tabelą norm uszczerbku na zdrowiu   

200 zł za 1% uszczerbku 

9. 
wstrząśnienie mózgu w wyniku nieszczęśliwego 
wypadku 

400 zł 

10. 
amputacja kończyny lub części kończyny w wyniku 
nowotworu złośliwego 

jednorazowo – 2 000 zł 

11. 
dodatkowa ochrona podczas wycieczki szkolnej – 
uszczerbek na zdrowiu 

400 zł 

12. 
uszkodzenie ciała w wyniku nieszczęśliwego wypadku 
bez uszczerbku na zdrowiu 

50 zł 

OPCJE DODATKOWE 

RODZAJE OPCJI DODATKOWYCH WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA 

Opcja Dodatkowa D1 - śmierć ubezpieczonego w następstwie 
wypadku komunikacyjnego 

30 000 zł  

Opcja Dodatkowa D2 – oparzenia  
w wyniku nieszczęśliwego wypadku 

II stopień  1 000 zł 

III stopień 3 000 zł 

IV stopień 5 000 zł 
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Opcja Dodatkowa D4 - pobyt w szpitalu w wyniku 
nieszczęśliwego wypadku (świadczenie od drugiego dnia 
pobytu w szpitalu) 

100 zł / za każdy dzień 

Opcja Dodatkowa D10 – koszty leczenia w wyniku 
nieszczęśliwego wypadku  

do 4 000 zł 

Opcja Dodatkowa D15 – ASSISTANCE EDU PLUS zgodnie z OWU 

pomoc medyczna 
 

 

wizyta lekarza Centrum Assistance 
organizacja wizyty u lekarza specjalisty 

wizyta pielęgniarki 
dostawa leków 

opieka domowa po hospitalizacji 
transport medyczny 

infolinia medyczna  (0 22) 212 20 12 – możliwość rozmowy z lekarzem 
Centrum oraz dodatkowo: 

- informacje medyczne o danym schorzeniu, zastosowanym leczeniu, 
nowoczesnych metodach leczenia w ramach obowiązujących w Polsce 

przepisów, 
- informacje o badaniach kontrolnych dla grup wiekowych  

o podwyższonym ryzyku zachorowań, 
- informacje o działaniu leków (stosowanie, odpowiedniki, skutki 

uboczne, interakcje z innymi lekami, możliwości przyjmowania w czasie 
ciąży i laktacji) w ramach obowiązujących w Polsce przepisów 

 
indywidualne korepetycje 

 

jeżeli ubezpieczony uczeń lub student uległ nieszczęśliwemu wypadkowi, 
który jest objęty ochroną ubezpieczeniową, w wyniku którego nie mógł 
uczęszczać na zajęcia lekcyjne przez nieprzerwanie okres co najmniej  
7 dni, udokumentowane zaświadczeniem lekarskim, ubezpieczyciel za 

pośrednictwem Centrum Assistance zorganizuje i pokryje koszt 
indywidualnych korepetycji z wybranych przez ubezpieczonego ucznia 

lub studenta przedmiotów wchodzących w zakres programowy 
realizowany w szkole lub uczelni maksymalnie do 10 godzin lekcyjnych  

w odniesieniu do jednego nieszczęśliwego wypadku 

 
pomoc rehabilitacyjna 

 

jeżeli ubezpieczony należący do personelu placówki oświatowej,  
za wyjątkiem uczniów i studentów, uległ nieszczęśliwemu wypadkowi, 
który jest objęty ochroną ubezpieczeniową, w wyniku którego czasowo 

utracił zdolność do wykonywania pracy trwająca nieprzerwanie co 
najmniej 7 dni, udokumentowana zwolnieniem lekarskim L4, 

ubezpieczyciel za pośrednictwem Centrum Assistance na zlecenie lekarza 
prowadzącego leczenie zorganizuje i pokryje koszt pracy rehabilitanta  

w miejscu pobytu ubezpieczonego maksymalnie do 8 godzin rehabilitacji 
w odniesieniu do jednego nieszczęśliwego wypadku 

WARIANTY UBEZPIECZENIA Składka  

Składka łączna 
uwzględniająca opcje dodatkowe 52,70 zł 

Składka łączna 
bez opcji dodatkowych 38,70 zł 

http://www.spanish-in-spain.biz/imgs/salud.gif
http://www.korepetycje.website.pl/obrazki/image2.gif
http://www.gortomed.pl/img/lozka_rehabilitacyjne/lozko_rehabilitacyjne_leo.jpg
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Propozycja dodatkowa – nr 8 – InterRisk – 25 000 zł 

OPCJA PODSTAWOWA 

ŚWIADCZENIE WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA 

1. 
śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego 
wypadku (w tym również zawał serca i udar mózgu) 

25 000 zł 

2. 
koszty nabycia wyrobów medycznych, będących 
przedmiotami ortopedycznymi i środków 
pomocniczych  

do 7 500 zł 

3. 
koszty przekwalifikowania zawodowego osób 
niepełnosprawnych 

do 7 500 zł 

4. uszczerbek na zdrowiu w wyniku padaczki jednorazowo – 2 500 zł 

5. zdiagnozowanie u ubezpieczonego sepsy jednorazowo – 2 500 zł 

6. 
śmierć przedstawiciela ustawowego ubezpieczonego 
w następstwie nieszczęśliwego wypadku 

jednorazowo – 2 500 zł 

7. pogryzienie przez psa, pokąsania lub ukąszenia jednorazowo - 500 zł 

8. 
trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie 
nieszczęśliwego wypadku za 1% uszczerbku zgodnie  
z tabelą norm uszczerbku na zdrowiu   

250 zł za 1% uszczerbku 

9. 
wstrząśnienie mózgu w wyniku nieszczęśliwego 
wypadku 

500 zł 

10. 
amputacja kończyny lub części kończyny w wyniku 
nowotworu złośliwego 

jednorazowo – 2 500 zł 

11. 
dodatkowa ochrona podczas wycieczki szkolnej – 
uszczerbek na zdrowiu 

500 zł 

12. 
uszkodzenie ciała w wyniku nieszczęśliwego wypadku 
bez uszczerbku na zdrowiu 

50 zł 

OPCJE DODATKOWE 

RODZAJE OPCJI DODATKOWYCH WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA 

Opcja Dodatkowa D1 - śmierć ubezpieczonego w następstwie 
wypadku komunikacyjnego 

35 000 zł  

Opcja Dodatkowa D2 – oparzenia  
w wyniku nieszczęśliwego wypadku 

II stopień  1 000 zł 

III stopień 3 000 zł 

IV stopień 5 000 zł 

Opcja Dodatkowa D4 - pobyt w szpitalu w wyniku 
nieszczęśliwego wypadku (świadczenie od drugiego dnia 
pobytu w szpitalu) 

100 zł / za każdy dzień 

Opcja Dodatkowa D10 – koszty leczenia w wyniku 
nieszczęśliwego wypadku  

do 4 000 zł 

Opcja Dodatkowa D15 – ASSISTANCE EDU PLUS zgodnie z OWU 
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pomoc medyczna 
 

 

wizyta lekarza Centrum Assistance 
organizacja wizyty u lekarza specjalisty 

wizyta pielęgniarki 
dostawa leków 

opieka domowa po hospitalizacji 
transport medyczny 

infolinia medyczna  (0 22) 212 20 12 – możliwość rozmowy z lekarzem 
Centrum oraz dodatkowo: 

- informacje medyczne o danym schorzeniu, zastosowanym leczeniu, 
nowoczesnych metodach leczenia w ramach obowiązujących w Polsce 

przepisów, 
- informacje o badaniach kontrolnych dla grup wiekowych  

o podwyższonym ryzyku zachorowań, 
- informacje o działaniu leków (stosowanie, odpowiedniki, skutki 

uboczne, interakcje z innymi lekami, możliwości przyjmowania w czasie 
ciąży i laktacji) w ramach obowiązujących w Polsce przepisów 

 
indywidualne korepetycje 

 

jeżeli ubezpieczony uczeń lub student uległ nieszczęśliwemu wypadkowi, 
który jest objęty ochroną ubezpieczeniową, w wyniku którego nie mógł 
uczęszczać na zajęcia lekcyjne przez nieprzerwanie okres co najmniej  
7 dni, udokumentowane zaświadczeniem lekarskim, ubezpieczyciel za 

pośrednictwem Centrum Assistance zorganizuje i pokryje koszt 
indywidualnych korepetycji z wybranych przez ubezpieczonego ucznia 

lub studenta przedmiotów wchodzących w zakres programowy 
realizowany w szkole lub uczelni maksymalnie do 10 godzin lekcyjnych  

w odniesieniu do jednego nieszczęśliwego wypadku 

 
pomoc rehabilitacyjna 

 

jeżeli ubezpieczony należący do personelu placówki oświatowej,  
za wyjątkiem uczniów i studentów, uległ nieszczęśliwemu wypadkowi, 
który jest objęty ochroną ubezpieczeniową, w wyniku którego czasowo 

utracił zdolność do wykonywania pracy trwająca nieprzerwanie co 
najmniej 7 dni, udokumentowana zwolnieniem lekarskim L4, 

ubezpieczyciel za pośrednictwem Centrum Assistance na zlecenie lekarza 
prowadzącego leczenie zorganizuje i pokryje koszt pracy rehabilitanta  

w miejscu pobytu ubezpieczonego maksymalnie do 8 godzin rehabilitacji 
w odniesieniu do jednego nieszczęśliwego wypadku 

WARIANTY UBEZPIECZENIA Składka  

Składka łączna 
uwzględniająca opcje dodatkowe 

62,30 zł 

Składka łączna 
bez opcji dodatkowych 

48,30 zł 

http://www.spanish-in-spain.biz/imgs/salud.gif
http://www.korepetycje.website.pl/obrazki/image2.gif
http://www.gortomed.pl/img/lozka_rehabilitacyjne/lozko_rehabilitacyjne_leo.jpg
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Propozycja dodatkowa – nr 9 – InterRisk – 30 000 zł 
UWAGA:  ofert wymaga dodatkowej zgody InterRisk TU S.A. 

OPCJA PODSTAWOWA 

ŚWIADCZENIE WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA 

1. 
śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego 
wypadku (w tym również zawał serca i udar mózgu) 

30 000 zł 

2. 
koszty nabycia wyrobów medycznych, będących 
przedmiotami ortopedycznymi i środków 
pomocniczych  

do 9 000 zł 

3. 
koszty przekwalifikowania zawodowego osób 
niepełnosprawnych 

do 9 000 zł 

4. uszczerbek na zdrowiu w wyniku padaczki jednorazowo – 3 000 zł 

5. zdiagnozowanie u ubezpieczonego sepsy jednorazowo – 3 000 zł 

6. 
śmierć przedstawiciela ustawowego ubezpieczonego 
w następstwie nieszczęśliwego wypadku 

jednorazowo – 3 000 zł 

7. pogryzienie przez psa, pokąsania lub ukąszenia jednorazowo - 600 zł 

8. 
trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie 
nieszczęśliwego wypadku za 1% uszczerbku zgodnie  
z tabelą norm uszczerbku na zdrowiu   

300 zł za 1% uszczerbku 

9. 
wstrząśnienie mózgu w wyniku nieszczęśliwego 
wypadku 

600 zł 

10. 
amputacja kończyny lub części kończyny w wyniku 
nowotworu złośliwego 

jednorazowo – 3 000 zł 

11. 
dodatkowa ochrona podczas wycieczki szkolnej – 
uszczerbek na zdrowiu 

600 zł 

12. 
uszkodzenie ciała w wyniku nieszczęśliwego wypadku 
bez uszczerbku na zdrowiu 

50 zł 

OPCJE DODATKOWE 

RODZAJE OPCJI DODATKOWYCH WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA 

Opcja Dodatkowa D1 - śmierć ubezpieczonego w następstwie 
wypadku komunikacyjnego 

40 000 zł  

Opcja Dodatkowa D2 – oparzenia  
w wyniku nieszczęśliwego wypadku 

II stopień  1 000 zł 

III stopień 3 000 zł 

IV stopień 5 000 zł 

Opcja Dodatkowa D4 - pobyt w szpitalu w wyniku 
nieszczęśliwego wypadku (świadczenie od drugiego dnia 
pobytu w szpitalu) 

100 zł / za każdy dzień 

Opcja Dodatkowa D10 – koszty leczenia w wyniku 
nieszczęśliwego wypadku  

do 4 000 zł 

Opcja Dodatkowa D15 – ASSISTANCE EDU PLUS zgodnie z OWU 
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pomoc medyczna 
 

 

wizyta lekarza Centrum Assistance 
organizacja wizyty u lekarza specjalisty 

wizyta pielęgniarki 
dostawa leków 

opieka domowa po hospitalizacji 
transport medyczny 

infolinia medyczna  (0 22) 212 20 12 – możliwość rozmowy z lekarzem 
Centrum oraz dodatkowo: 

- informacje medyczne o danym schorzeniu, zastosowanym leczeniu, 
nowoczesnych metodach leczenia w ramach obowiązujących w Polsce 

przepisów, 
- informacje o badaniach kontrolnych dla grup wiekowych  

o podwyższonym ryzyku zachorowań, 
- informacje o działaniu leków (stosowanie, odpowiedniki, skutki 

uboczne, interakcje z innymi lekami, możliwości przyjmowania w czasie 
ciąży i laktacji) w ramach obowiązujących w Polsce przepisów 

 
indywidualne korepetycje 

 

jeżeli ubezpieczony uczeń lub student uległ nieszczęśliwemu wypadkowi, 
który jest objęty ochroną ubezpieczeniową, w wyniku którego nie mógł 
uczęszczać na zajęcia lekcyjne przez nieprzerwanie okres co najmniej  
7 dni, udokumentowane zaświadczeniem lekarskim, ubezpieczyciel za 

pośrednictwem Centrum Assistance zorganizuje i pokryje koszt 
indywidualnych korepetycji z wybranych przez ubezpieczonego ucznia 

lub studenta przedmiotów wchodzących w zakres programowy 
realizowany w szkole lub uczelni maksymalnie do 10 godzin lekcyjnych  

w odniesieniu do jednego nieszczęśliwego wypadku 

 
pomoc rehabilitacyjna 

 

jeżeli ubezpieczony należący do personelu placówki oświatowej,  
za wyjątkiem uczniów i studentów, uległ nieszczęśliwemu wypadkowi, 
który jest objęty ochroną ubezpieczeniową, w wyniku którego czasowo 

utracił zdolność do wykonywania pracy trwająca nieprzerwanie co 
najmniej 7 dni, udokumentowana zwolnieniem lekarskim L4, 

ubezpieczyciel za pośrednictwem Centrum Assistance na zlecenie lekarza 
prowadzącego leczenie zorganizuje i pokryje koszt pracy rehabilitanta  

w miejscu pobytu ubezpieczonego maksymalnie do 8 godzin rehabilitacji 
w odniesieniu do jednego nieszczęśliwego wypadku 

WARIANTY UBEZPIECZENIA Składka  

Składka łączna 
uwzględniająca opcje dodatkowe 

71,90 zł 

Składka łączna 
bez opcji dodatkowych 

57,90 zł 

http://www.spanish-in-spain.biz/imgs/salud.gif
http://www.korepetycje.website.pl/obrazki/image2.gif
http://www.gortomed.pl/img/lozka_rehabilitacyjne/lozko_rehabilitacyjne_leo.jpg
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Propozycja dodatkowa – nr 10 – InterRisk – 40 000 zł 
UWAGA:  ofert wymaga dodatkowej zgody InterRisk TU S.A. 

OPCJA PODSTAWOWA 

ŚWIADCZENIE WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA 

1. 
śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego 
wypadku (w tym również zawał serca i udar mózgu) 

40 000 zł 

2. 
koszty nabycia wyrobów medycznych, będących 
przedmiotami ortopedycznymi i środków 
pomocniczych  

do 12 000 zł 

3. 
koszty przekwalifikowania zawodowego osób 
niepełnosprawnych 

do 12 000 zł 

4. uszczerbek na zdrowiu w wyniku padaczki jednorazowo – 4 000 zł 

5. zdiagnozowanie u ubezpieczonego sepsy jednorazowo – 4 000 zł 

6. 
śmierć przedstawiciela ustawowego ubezpieczonego 
w następstwie nieszczęśliwego wypadku 

jednorazowo – 4 000 zł 

7. pogryzienie przez psa, pokąsania lub ukąszenia jednorazowo - 800 zł 

8. 
trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie 
nieszczęśliwego wypadku za 1% uszczerbku zgodnie  
z tabelą norm uszczerbku na zdrowiu   

400 zł za 1% uszczerbku 

9. 
wstrząśnienie mózgu w wyniku nieszczęśliwego 
wypadku 

800 zł 

10. 
amputacja kończyny lub części kończyny w wyniku 
nowotworu złośliwego 

jednorazowo – 4 000 zł 

11. 
dodatkowa ochrona podczas wycieczki szkolnej – 
uszczerbek na zdrowiu 

800 zł 

12. 
uszkodzenie ciała w wyniku nieszczęśliwego wypadku 
bez uszczerbku na zdrowiu 

50 zł 

OPCJE DODATKOWE 

RODZAJE OPCJI DODATKOWYCH WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA 

Opcja Dodatkowa D1 - śmierć ubezpieczonego w następstwie 
wypadku komunikacyjnego 

50 000 zł  

Opcja Dodatkowa D2 – oparzenia  
w wyniku nieszczęśliwego wypadku 

II stopień  1 000 zł 

III stopień 3 000 zł 

IV stopień 5 000 zł 

Opcja Dodatkowa D4 - pobyt w szpitalu w wyniku 
nieszczęśliwego wypadku (świadczenie od drugiego dnia 
pobytu w szpitalu) 

100 zł / za każdy dzień 

Opcja Dodatkowa D10 – koszty leczenia w wyniku 
nieszczęśliwego wypadku  

do 4 000 zł 

Opcja Dodatkowa D15 – ASSISTANCE EDU PLUS zgodnie z OWU 
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pomoc medyczna 
 

 

wizyta lekarza Centrum Assistance 
organizacja wizyty u lekarza specjalisty 

wizyta pielęgniarki 
dostawa leków 

opieka domowa po hospitalizacji 
transport medyczny 

infolinia medyczna  (0 22) 212 20 12 – możliwość rozmowy z lekarzem 
Centrum oraz dodatkowo: 

- informacje medyczne o danym schorzeniu, zastosowanym leczeniu, 
nowoczesnych metodach leczenia w ramach obowiązujących w Polsce 

przepisów, 
- informacje o badaniach kontrolnych dla grup wiekowych  

o podwyższonym ryzyku zachorowań, 
- informacje o działaniu leków (stosowanie, odpowiedniki, skutki 

uboczne, interakcje z innymi lekami, możliwości przyjmowania w czasie 
ciąży i laktacji) w ramach obowiązujących w Polsce przepisów 

 
indywidualne korepetycje 

 

jeżeli ubezpieczony uczeń lub student uległ nieszczęśliwemu wypadkowi, 
który jest objęty ochroną ubezpieczeniową, w wyniku którego nie mógł 
uczęszczać na zajęcia lekcyjne przez nieprzerwanie okres co najmniej  
7 dni, udokumentowane zaświadczeniem lekarskim, ubezpieczyciel za 

pośrednictwem Centrum Assistance zorganizuje i pokryje koszt 
indywidualnych korepetycji z wybranych przez ubezpieczonego ucznia 

lub studenta przedmiotów wchodzących w zakres programowy 
realizowany w szkole lub uczelni maksymalnie do 10 godzin lekcyjnych  

w odniesieniu do jednego nieszczęśliwego wypadku 

 
pomoc rehabilitacyjna 

 

jeżeli ubezpieczony należący do personelu placówki oświatowej,  
za wyjątkiem uczniów i studentów, uległ nieszczęśliwemu wypadkowi, 
który jest objęty ochroną ubezpieczeniową, w wyniku którego czasowo 

utracił zdolność do wykonywania pracy trwająca nieprzerwanie co 
najmniej 7 dni, udokumentowana zwolnieniem lekarskim L4, 

ubezpieczyciel za pośrednictwem Centrum Assistance na zlecenie lekarza 
prowadzącego leczenie zorganizuje i pokryje koszt pracy rehabilitanta  

w miejscu pobytu ubezpieczonego maksymalnie do 8 godzin rehabilitacji 
w odniesieniu do jednego nieszczęśliwego wypadku 

WARIANTY UBEZPIECZENIA Składka  

Składka łączna 
uwzględniająca opcje dodatkowe 

91,30 zł 

Składka łączna 
bez opcji dodatkowych 

77,30 zł 

http://www.spanish-in-spain.biz/imgs/salud.gif
http://www.korepetycje.website.pl/obrazki/image2.gif
http://www.gortomed.pl/img/lozka_rehabilitacyjne/lozko_rehabilitacyjne_leo.jpg
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Propozycja dodatkowa – nr 11 – InterRisk – 50 000 zł 
UWAGA:  ofert wymaga dodatkowej zgody InterRisk TU S.A. 

OPCJA PODSTAWOWA 

ŚWIADCZENIE WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA 

1. 
śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego 
wypadku (w tym również zawał serca i udar mózgu) 

50 000 zł 

2. 
koszty nabycia wyrobów medycznych, będących 
przedmiotami ortopedycznymi i środków 
pomocniczych  

do 15 000 zł 

3. 
koszty przekwalifikowania zawodowego osób 
niepełnosprawnych 

do 15 000 zł 

4. uszczerbek na zdrowiu w wyniku padaczki jednorazowo – 5 000 zł 

5. zdiagnozowanie u ubezpieczonego sepsy jednorazowo – 5 000 zł 

6. 
śmierć przedstawiciela ustawowego ubezpieczonego 
w następstwie nieszczęśliwego wypadku 

jednorazowo – 5 000 zł 

7. pogryzienie przez psa, pokąsania lub ukąszenia jednorazowo – 1 000 zł 

8. 
trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie 
nieszczęśliwego wypadku za 1% uszczerbku zgodnie  
z tabelą norm uszczerbku na zdrowiu   

500 zł za 1% uszczerbku 

9. 
wstrząśnienie mózgu w wyniku nieszczęśliwego 
wypadku 

1 000 zł 

10. 
amputacja kończyny lub części kończyny w wyniku 
nowotworu złośliwego 

jednorazowo – 5 000 zł 

11. 
dodatkowa ochrona podczas wycieczki szkolnej – 
uszczerbek na zdrowiu 

1 000 zł 

12. 
uszkodzenie ciała w wyniku nieszczęśliwego wypadku 
bez uszczerbku na zdrowiu 

50 zł 

OPCJE DODATKOWE 

RODZAJE OPCJI DODATKOWYCH WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA 

Opcja Dodatkowa D1 - śmierć ubezpieczonego w następstwie 
wypadku komunikacyjnego 

60 000 zł  

Opcja Dodatkowa D2 – oparzenia  
w wyniku nieszczęśliwego wypadku 

II stopień  1 000 zł 

III stopień 3 000 zł 

IV stopień 5 000 zł 

Opcja Dodatkowa D4 - pobyt w szpitalu w wyniku 
nieszczęśliwego wypadku (świadczenie od drugiego dnia 
pobytu w szpitalu) 

100 zł / za każdy dzień 

Opcja Dodatkowa D10 – koszty leczenia w wyniku 
nieszczęśliwego wypadku  

do 4 000 zł 

Opcja Dodatkowa D15 – ASSISTANCE EDU PLUS zgodnie z OWU 
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pomoc medyczna 
 

 

wizyta lekarza Centrum Assistance 
organizacja wizyty u lekarza specjalisty 

wizyta pielęgniarki 
dostawa leków 

opieka domowa po hospitalizacji 
transport medyczny 

infolinia medyczna  (0 22) 212 20 12 – możliwość rozmowy z lekarzem 
Centrum oraz dodatkowo: 

- informacje medyczne o danym schorzeniu, zastosowanym leczeniu, 
nowoczesnych metodach leczenia w ramach obowiązujących w Polsce 

przepisów, 
- informacje o badaniach kontrolnych dla grup wiekowych  

o podwyższonym ryzyku zachorowań, 
- informacje o działaniu leków (stosowanie, odpowiedniki, skutki 

uboczne, interakcje z innymi lekami, możliwości przyjmowania w czasie 
ciąży i laktacji) w ramach obowiązujących w Polsce przepisów 

 
indywidualne korepetycje 

 

jeżeli ubezpieczony uczeń lub student uległ nieszczęśliwemu wypadkowi, 
który jest objęty ochroną ubezpieczeniową, w wyniku którego nie mógł 
uczęszczać na zajęcia lekcyjne przez nieprzerwanie okres co najmniej  
7 dni, udokumentowane zaświadczeniem lekarskim, ubezpieczyciel za 

pośrednictwem Centrum Assistance zorganizuje i pokryje koszt 
indywidualnych korepetycji z wybranych przez ubezpieczonego ucznia 

lub studenta przedmiotów wchodzących w zakres programowy 
realizowany w szkole lub uczelni maksymalnie do 10 godzin lekcyjnych  

w odniesieniu do jednego nieszczęśliwego wypadku 

 
pomoc rehabilitacyjna 

 

jeżeli ubezpieczony należący do personelu placówki oświatowej,  
za wyjątkiem uczniów i studentów, uległ nieszczęśliwemu wypadkowi, 
który jest objęty ochroną ubezpieczeniową, w wyniku którego czasowo 

utracił zdolność do wykonywania pracy trwająca nieprzerwanie co 
najmniej 7 dni, udokumentowana zwolnieniem lekarskim L4, 

ubezpieczyciel za pośrednictwem Centrum Assistance na zlecenie lekarza 
prowadzącego leczenie zorganizuje i pokryje koszt pracy rehabilitanta  

w miejscu pobytu ubezpieczonego maksymalnie do 8 godzin rehabilitacji 
w odniesieniu do jednego nieszczęśliwego wypadku 

WARIANTY UBEZPIECZENIA Składka  

Składka łączna 
uwzględniająca opcje dodatkowe 

110,50 zł 

Składka łączna 
bez opcji dodatkowych 

96,50 zł 

http://www.spanish-in-spain.biz/imgs/salud.gif
http://www.korepetycje.website.pl/obrazki/image2.gif
http://www.gortomed.pl/img/lozka_rehabilitacyjne/lozko_rehabilitacyjne_leo.jpg
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INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZĄCA WYCZYNOWEGO UPRAWIANIA SPORTU 

W Colonnade Insurance S.A./AIG Europe Ltd. przedstawiona oferta obejmuje wyczynowe 

uprawianie sportu, natomiast w przypadku oferty InterRisk obowiązuje zwyżka (ok. 11 zł) 

za rozszerzenie o wyczynowe uprawianie sportu ale wyłącznie dla szkół sportowych, osób 

trenujących w klubach sportowych (które najczęściej proponują swoje pakiety ubezpieczenia) 

oraz osób uprawiających sport za wynagrodzeniem. Poniżej szczegółowa definicja 

wyczynowego uprawiania sportu: 

Wyczynowe uprawianie sportu – 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 cywilno-prawnej z tytułu uprawiania sportu, zarówno w formie 

indywidualnej, jak i zespołowej. 

 

W rozumieniu ogólnych warunków ubezpieczenia 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. 
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UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I MATERIALNEJ NAUCZYCIELI ORAZ 

POZOSTAŁYCH PRACOWNIKÓW SZKOŁY, DYREKTORA PLACÓWKI OŚWIATOWEJ 

InterRisk TU S.A. 

W przypadku objęcia ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków uczniów  

w danej szkole, 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. 

Suma gwarancyjna i składka: 

Zakres ubezpieczenia InterRisk I InterRisk II 

Odpowiedzialność cywilna  
z tytułu wykonywania zawodu 
nauczyciela 

50 000,00 zł na wszystkie wypadki 
ubezpieczeniowe za wszystkich 

ubezpieczonych 
 

Podlimit na jeden wypadek 
ubezpieczeniowy  

5 000,00 zł 
 

Udział własny 100,00 zł 

100 000,00 zł na jeden  
i wszystkie wypadki 

ubezpieczeniowe  
za wszystkich ubezpieczonych 

 

Udział własny 100,00 zł 

Składka za wszystkich 
ubezpieczonych 

40,00 zł 100,00 zł 

Odpowiedzialność cywilna  
z tytułu wykonywania zawodu 
nauczyciela 

50 000,00 zł na wszystkie wypadki 
ubezpieczeniowe za każdego 

ubezpieczonego 
 

Podlimit na jeden wypadek 
ubezpieczeniowy  

5 000,00 zł 
 

Udział własny 100,00 zł 

100 000,00 zł na jeden  
i wszystkie wypadki 

ubezpieczeniowe za każdego 
ubezpieczonego 

 

Udział własny 100,00 zł 

Składka od każdego 
ubezpieczonego 

20,00 zł 80,00 zł 

Odpowiedzialność deliktowa  
i kontraktowa (OC dyrektora, 
zastępcy dyrektora oraz osoby 
pełniącej obowiązki dyrektora) 

50 000,00 zł na wszystkie wypadki 
ubezpieczeniowe za wszystkich 

ubezpieczonych 
 

Podlimit na jeden wypadek 
ubezpieczeniowy 

25 000,00 zł 
 

Udział własny 100,00 zł 

100 000,00 zł na wszystkie 
wypadki ubezpieczeniowe  

za wszystkich ubezpieczonych 
 

Podlimit na jeden wypadek 
ubezpieczeniowy  

50 000,00 zł 
 

Udział własny 100,00 zł 

Składka za wszystkich 
ubezpieczonych 

90,00 zł 150,00 zł 
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Odpowiedzialność deliktowa  
i kontraktowa (OC dyrektora, 
zastępcy dyrektora oraz osoby 
pełniącej obowiązki dyrektora) 

50 000,00 zł na wszystkie wypadki 
ubezpieczeniowe za każdego 

ubezpieczonego 
 

Podlimit na jeden wypadek 
ubezpieczeniowy 

 25 000,00 zł 
 

Udział własny 100,00 zł 

100 000,00 zł na wszystkie 
wypadki ubezpieczeniowe  

za każdego ubezpieczonego 
 

Podlimit na jeden wypadek 
ubezpieczeniowy 

50 000,00 zł 
 

Udział własny 100,00 zł 

Składka od każdego 
ubezpieczonego 

80,00 zł 130,00 zł 

Podstawa zawarcia ubezpieczenia: ogólne warunki ubezpieczenia BIZNES PRO PLUS, 

zatwierdzone uchwałą nr 04/03/06/2014 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group  

z dnia 03.06.2014 r. oraz uchwałą z dnia 08.12.2015 r. - w załączeniu. 

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. 
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Colonnade Insurance S.A. / AIG Europe Limited 

W przypadku objęcia ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków uczniów  

w danej szkole, nauczyciele i pozostali pracownicy szkoły mogą wykupić indywidualne 

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i materialnej. Zakres ubezpieczenia obejmuje 

odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego ponoszoną w zakresie określonym przepisami prawa 

za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone osobom trzecim, wynikające z wykonywania 

czynności zawodowych nauczyciela oraz wyrządzone przez pozostałych pracowników placówki 

oświatowej, w związku z wykonywaniem zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych 

i pomocniczych związanych z procesem nauczania i wychowania na rzecz ubezpieczającego  

oraz posiadaniem przez ubezpieczonego rzeczy związanych z wykonywaniem tych zadań.  

SUMA GWARANCYJNA I SKŁADKA: 

Zakres ubezpieczenia Opcja I Opcja II 

Odpowiedzialność cywilna z 
tytułu wykonywania zawodu 
nauczyciela 

50 000,00 zł na jeden i wszystkie 
wypadki ubezpieczeniowe  
w okresie ubezpieczenia 

 

Franszyza redukcyjna w każdej 
szkodzie rzeczowej 100,00 zł 

200 000,00 zł na jeden i wszystkie 
wypadki ubezpieczeniowe  
w okresie ubezpieczenia 

 

Franszyza redukcyjna w każdej 
szkodzie rzeczowej 100,00 zł 

Składka za wszystkich 
ubezpieczonych 

60,00 zł 150,00 zł 

Podstawa zawarcia ubezpieczenia: Liability Protect Ogólne warunki ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oraz posiadania 
rzeczy, zatwierdzone przez dyrektora Colonnade Insurance Société Anonyme Oddział w Polsce  
z siedzibą w Warszawie w dniu 1 lipca 2017 r. – w załączeniu. 

 
 
 


