OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO
– oddziały przedszkolne
przygotowana przy udziale firmy Inter – Broker Sp. z o.o.
Rok szkolny 2018/2019
Osoba do kontaktu:
Imię i nazwisko

Magdalena Kulhawczuk

Telefon kontaktowy

kom. 697 991 265
83 343 66 48

Dyrektor Oddziału w Białej Podlaskiej Inter
Broker Sp. z o.o.
Anna Korszeń
kom. 501 415 909
83 343 66 48

Adres e-mail

m.kulhawczuk@interbroker.pl

a.korszen@interbroker.pl

Porównanie ofert: INTERRISK Wariant Podstawowy - AXA
INTERRISK Wariant Podstawowy
SUMA UBEZPIECZENIA
100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku
nieszczęśliwego wypadku
Śmierć ubezpieczonego w następstwie
nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego
Trwały uszczerbek na zdrowiu w
następstwie nieszczęśliwego wypadku
zgodnie z tabelą norm uszczerbku na
zdrowiu
koszty nabycia wyrobów medycznych,
będących przedmiotami ortopedycznymi i
środków pomocniczych
koszty przekwalifikowania zawodowego
osób niepełnosprawnych
z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku
ataku padaczki
śmierć Ubezpieczonego w wyniku
nieszczęśliwego wypadku (w tym również
zawał serca i udar mózgu)
zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy
śmierć przedstawiciela ustawowego
Ubezpieczonego w następstwie
nieszczęśliwego wypadku
pogryzienie przez psa, pokąsania,
ukąszenia/użądlenia
wstrząśnięcie mózgu w wyniku
nieszczęśliwego wypadku
uszkodzenie ciała w wyniku
nieszczęśliwego wypadku bez uszczerbku na
zdrowiu (warunek 0% uszczerbku i 2 wizyty
kontrolne)
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW na
terenie placówki oświatowej
Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego
bąblownicy, boleriozy, toksplazmozy,
zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych,
wścieklizny
oparzenia w wyniku nieszczęśliwego
wypadku

AXA

17 000zł

21 000zł

17 000 zł

21 000zł

12 000 zł

Dodatkowe świadczenie 5 000zł

Dodatkowe świadczenie 5 000zł

Dodatkowe świadczenie
19 000 zł

170 zł (1%SU)
Zgodnie z OWU tabela nr 4,5
Nagłe zatrucie gazami bądź
porażenie prądem lub piorunem
5%SU(pobyt w szpitalu min.3dni)
Do 5100 zł
( do 30 % SU)
Okulary korekcyjne i aparat
słuchowy do 200zł
Do 5100 zł
( do 30 % SU)
Jednorazowo 170 zł
(1%)

210zł (1%SU)
Zgodnie z OWU tabela nr 4,5
Nagłe zatrucie gazami bądź
porażenie prądem lub piorunem
5%SU(pobyt w szpitalu min.3dni)
Do 6 300 zł
( do 30 % SU)
Okulary korekcyjne i aparat
słuchowy do 200zł
Do 6 300 zł
( do 30 % SU)
Jednorazowo 210 zł
(1%)

17 000 zł
(100% SU)

21 000 zł
(100% SU)

12 000 zł
(100% SU)

Jednorazowo 1700 zł (10%SU)

Jednorazowo 2100 zł (10%SU)

Brak

Jednorazowo 1700 zł (10%SU)

Jednorazowo 2100 zł (10%SU)

Jednorazowo 2 000zł

Jednorazowo 170 zł
Jednorazowo 210 zł
(1 % SU) (warunek pobyt w
(1 % SU) (warunek pobyt w
szpitalu min. 2 dni)
szpitalu min. 2 dni)
Jednorazowo 170 zł
Jednorazowo 210 zł
(1 % SU) (warunek minimum 2 dni (1 % SU) (warunek minimum 2 dni
pobytu w szpitalu)
pobytu w szpitalu)

12 000 zł

120 zł
(za 1 % uszczerbku)
Do 2000zł
Brak zakupu okularów
korekcyjnych uszkodzonych
w wyniku nnw
Brak
Brak

Brak
Brak
Brak

170zł (1%SU)

210 zł (1%SU)

8 500 zł
(50%SU)

10 500 zł
(50%SU)

850zł
(5%SU)

1050 zł
(5%SU)

II stopień – 250 zł
III stopień – 750 zł

II stopień – 250 zł
III stopień –750 zł

IV stopień 1250 zł

IV stopień 1250 zł

Brak
Brak

Brak
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odmrożenia

pobyt w szpitalu w wyniku NNW

pobyt w szpitalu w wyniku choroby
koszty leczenia stomatologicznego w wyniku
NW
koszty leczenia w wyniku NW
Poważne zachorowania
Składka za 1 osobę bez wyczynowego
uprawiania sportu
Składka za 1 osobę z wyczynowym
uprawianiem sportu

II stopień – 250 zł
III stopień –750 zł

Brak

II stopień – 250 zł
III stopień – 750 zł
IV stopień 1250 zł

IV stopień 1250 zł

40,00zł za każdy dzień

40,00zł za każdy dzień

(od pierwszego dnia min. 3 dni
hospitalizacji)

(od pierwszego dnia min. 3 dni
hospitalizacji)

20,00 za każdy dzień
200,00zł świadczenie
jednorazowe (min. 5 dni
hospitalizacji)

40,00zł za każdy dzień

38,00zł za każdy dzień

(od drugiego dnia min. 3 dni
hospitalizacji)

(od drugiego dnia min. 3 dni
hospitalizacji)

do 200zł
( do 10 %SU 2000 zł)
Do 500 zł
(do 20% SU)
Brak

do 200zł
( do 10 %SU 2000 zł)
Do 500 zł
(do 20% SU)
Brak

25,00

30,00

30 zł

32,40

38,90

30 zł

Brak oferty
Do 2000zł
Jednorazowo 1 000zł

INTERRISK wyczynowe uprawianie sportu:
Za zapłatą dodatkowej składki Interrisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group udziela ochrony
osobom wyczynowo uprawiającym sport: tj. biorącym udział w:
a) 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) uprawianiu sportu w celach zarobkowych, oznaczających otrzymywanie na podstawie umowy u pracę lub umowy
cywilnoprawnej wynagrodzenia (w tym stypendium, diety, zasiłku) z tytułu uprawiania dyscyplin sportowych, zarówno w
formie indywidualnej, jak i zespołowej.
Bez zwyżki składki InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group udziela ochrony osobom:
a) uprawiającym sport podczas zajęć wychowania fizycznego odbywających się w ramach obowiązującego planu lekcji,
również w klasach sportowych, za wyjątkiem sytuacji, gdy Ubezpieczony jest uczniem szkoły sportowej,
b)uczestniczącym w treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub szkoleniowych w ramach szkolnych
(uczniowskich) klubów sportowych,
c) biorącym udział w zawodach wewnątrzszkolnych lub międzyszkolnych, za wyjątkiem sytuacji, gdy Ubezpieczony jest
uczniem szkoły sportowej,
d) rekreacyjnie uprawiającym sport.
KORZYŚCI DLA PLACÓWKI OŚWIATOWEJ:
INTERRISK
•
możliwość zwolnienia z opłacenia składki 10% uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej
•
ochrona ubezpieczenia w ciągu całego roku szkolnego i wakacji
•
możliwość rozszerzenia ochrony o bardzo duży katalog opcji dodatkowych:
Opcja Dodatkowa D1 Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego
Opcja Dodatkowa D2 oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku
Opcja Dodatkowa D3 odmrożenia
Opcja Dodatkowa D4 pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku (świadczenie od drugiego dnia pobytu
w szpitalu)
Opcja Dodatkowa D5 pobyt w szpitalu w wyniku choroby (świadczenie od drugiego dnia pobytu)
Opcja Dodatkowa D6 poważne zachorowania
Opcja Dodatkowa D7 koszty operacji plastycznych w wyniku nieszczęśliwego wypadku
Opcja Dodatkowa D8 operacje w wyniku nieszczęśliwego wypadku
Opcja Dodatkowa D9 operacje w wyniku choroby
Opcja Dodatkowa D10 koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku
Opcja Dodatkowa D11 czasowa niezdolność Ubezpieczonego do nauki i/lub pracy w wyniku nieszczęśliwego
wypadku
Opcja Dodatkowa D12 zdiagnozowanie u Ubezpieczonego wady wrodzonej serca
Opcja Dodatkowa D13 koszty leczenia stomatologicznego w wyniku nieszczęśliwego wypadku
Opcja Dodatkowa D14 uciążliwe leczenie w wyniku nieszczęśliwego wypadku
Opcja Dodatkowa D15 ASSISTANCE EDU PLUS
•
możliwość dokupienia dodatkowych ubezpieczeń:
UBEZPIECZENIE OC NAUCZYCIELA ORAZ POZOSTAŁYCH PRACOWNIKÓW PLACÓWKI OŚWIATOWEJ
UBEZPIECZENIE OC DYREKTORA, ZASTĘPCY DYREKTORA ORAZ OSOBY PEŁNIĄCEJ OBOWIĄZKI DYREKTORA
UBEZPIECZENIE OCHRONY PRAWNEJ
AXA
•
możliwość zwolnienia z opłacenia składki 10% uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej
•
brak zwyżki w przypadku osób uprawiających wyczynowo sport
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OFERTA INTERRISK – WARIANT OCHRONA PLUS
SUMA UBEZPIECZENIA
100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku
nieszczęśliwego wypadku
Śmierć ubezpieczonego w następstwie
nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego
Trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie
nieszczęśliwego wypadku zgodnie z tabelą norm
uszczerbku na zdrowiu
koszty nabycia wyrobów medycznych, będących
przedmiotami ortopedycznymi i środków
pomocniczych
koszty przekwalifikowania zawodowego osób
niepełnosprawnych
z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku
padaczki
śmierć Ubezpieczonego w wyniku
nieszczęśliwego wypadku (w tym również zawał
serca i udar mózgu)
zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy
śmierć przedstawiciela ustawowego
Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego
wypadku
pogryzienie przez psa, pokąsania,
ukąszenia/użądlenia
wstrząśnięcie mózgu w wyniku nieszczęśliwego
wypadku
uszkodzenie ciała w wyniku nieszczęśliwego
wypadku bez uszczerbku na zdrowiu (warunek
0% uszczerbku i 2 wizyty kontrolne)
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW na terenie
placówki oświatowej
Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego bąblownicy,
boleriozy, toksplazmozy, zapalenie opon
mózgowo-rdzeniowych, wścieklizny
oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku

odmrożenia

pobyt w szpitalu w wyniku NNW

pobyt w szpitalu w wyniku choroby

koszty leczenia w wyniku NW
koszty leczenia stomatologicznego w wyniku NW
Składka za 1 osobę bez wyczynowego uprawiania
sportu
Składka za 1 osobę z wyczynowym uprawianiem
sportu

17 000zł

21 000zł

17 000zł

21 000zł

Dodatkowe świadczenie 5 000zł

Dodatkowe świadczenie 5 000zł

170 zł (1%SU)
Zgodnie z OWU tabela nr 4,5
Nagłe zatrucie gazami bądź
porażenie prądem lub piorunem
5%SU(pobyt w szpitalu min.3dni)
Do 5100 zł
( do 30 % SU)
Okulary korekcyjne i aparat
słuchowy do 200zł
Do 510 zł
( do 30 % SU)
Jednorazowo 170 zł
(1%)

210 zł (1%SU)
Zgodnie z OWU tabela nr 4,5
Nagłe zatrucie gazami bądź porażenie
prądem lub piorunem 5%SU(pobyt w
szpitalu min.3dni)
Do 6300 zł
( do 30 % SU)
Okulary korekcyjne i aparat słuchowy
do 200zł
Do 6300 zł
( do 30 % SU)
Jednorazowo 210 zł
(1%)

17 000 zł
(100% SU)

21 000 zł
(100% SU)

Jednorazowo 1700 zł (10%SU)

Jednorazowo 2100 zł (10%SU)

Jednorazowo 1700 zł (10%SU)

Jednorazowo 2100 zł (10%SU)

Jednorazowo 170 zł
(1 % SU) (warunek pobyt w szpitalu
min. 2 dni)
Jednorazowo 170 zł
(1 % SU) (warunek minimum 2 dni
pobytu w szpitalu)

Jednorazowo 210 zł
(1 % SU) (warunek pobyt w szpitalu
min. 2 dni)
Jednorazowo 210 zł
(1 % SU) (warunek minimum 2 dni
pobytu w szpitalu)

170zł (1%SU)

210 zł (1%SU)

8500zł
(50%SU)

10 500 zł
(50%SU)

850zł
(5%SU)

1050zł
(5%SU)

II stopień – 380 zł
III stopień –1140 zł

II stopień – 350 zł
III stopień – 1050 zł

IV stopień 1750 zł

IV stopień 1750 zł

II stopień – 380 zł
III stopień –1140 zł
IV stopień 1750 zł

II stopień – 350 zł
III stopień – 1050 zł
IV stopień 1750 zł

40,00zł za każdy dzień

40,00zł za każdy dzień

(od pierwszego dnia min. 3 dni
hospitalizacji)

(od pierwszego dnia min. 3 dni
hospitalizacji)

40,00zł za każdy dzień

40,00zł za każdy dzień

(od drugiego dnia min. 3 dni
hospitalizacji)

(od drugiego dnia min. 3 dni
hospitalizacji)

Do 400 zł
(do 20% SU, podlimit na
rehabilitację 500 zł)
do 250zł
( do 10 %SU 2500 zł)

Do 500 zł
(do 20% SU, podlimit na rehabilitację
500 zł)
do 200zł
( do 10 %SU 2000 zł)

25,00

30,00

32,40

38,70
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Rekomendacja
Powyższe zestawienie pokazuje różnice między wariantami ubezpieczenia. Po przeprowadzeniu analizy
rekomendujemy zawarcie polisy w InterRisk w wariancie OCHRONA PLUS.
OFERTA NR I jest w wariancie „OCHRONA PLUS” (uszczerbek na zdrowiu wypłacany zgodnie z par. 4,5 OWU)
świadczenie uszczerbku na zdrowiu są wypłacane z przedmiotową tabelą która jest zdecydowanie mniej
korzystna niż w ofercie AXA. Wszystkie uszczerbki na zdrowiu które nie są wymienione w tabeli nr. 4,5 w
OWU będą wypłacone w wysokości 1% sumy ubezpieczenia, pod warunkiem gdy uraz wymagał interwencji
lekarskiej oraz minimum dwóch wizyt kontrolnych (oprócz udzielenia pierwszej pomocy).
Istnieje możliwość dopasowania zakresu/składki do Państwa oczekiwań gdyż nasz Oddział Inter Broker w
Białej Podlaskiej otrzymał od InterRisk dodatkowe zniżki dla naszych odbiorców ofert, prosimy tylko o
kontakt z nami a na pewno oferta spełni Państwa oczekiwania.

Do oferty zastosowanie mają:

•
•
•

•

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.
Ogólne warunki ubezpieczenia EDU PLUS zostały zatwierdzone uchwałą nr 01/27/03/2018
Zarządu Ubezpieczyciela z dnia 27.03.2018
Warunków ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Bezpieczny.pl o
indeksie NNWS/18/05/01 zatwierdzone uchwałą Zarządu AXA Ubezpieczenia TUiR
S.A. nr 1/10/05/2018 z dnia 10 maja 2018 r.
Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej szkół i nauczycieli – indeks
UK/SZ/000/28/04/17 zatwierdzone uchwałą Zarządu Towarzystwa nr 1/05/04/2017 z dnia 5
kwietnia 2017r.
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