
 
Szanowni Państwo 

 
Przekazuję dla Rady Rodziców uwagi o ofercie ubezpieczenia NNW uczniów na kolejny rok szkolny 

2022/2023  z InterRisk  TU S.A. VIG 
 

Dla zawartych przeze mnie polis zagwarantowano odrębne postanowienia w odniesieniu do 
standardowych zapisów OWU w EDU Plus Interrisk  i tak: 
 
Do wyboru są cztery warianty z sumami ubezpieczenia z tytułu uszczerbku w wyniku nieszczęśliwego 
wypadku: 
15.000 zł. / 20.000 zł. / 30.000 zł. / 40.000 zł. 
Koszt składki jest także uzależniony od typu placówki.  
Interrisk dopuszcza możliwość funkcjonowania równocześnie każdego wariantu w szkole czy przedszkolu 

 
Do głównych zalet rozwiązań pakietu z InterRisk należą: 
 
- włączenie ciągłości ubezpieczenia dla uczniów, którzy w poprzednim roku szkolnym posiadali 
ubezpieczenie EDU Plus 
- w definicji nieszczęśliwego wypadku także (+): 
a) zawał serca i udar mózgu, 
b) atak epileptyczny, 
c) skutki omdlenia 
  
- w przypadku pogryzienia przez psa, pokąsania, ukąszenia/użądlenia – jednorazowe świadczenie 
w wysokości 2% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem co najmniej 
dwudniowego pobytu w szpitalu w przypadku pokąsania, ukąszenia/użądlenia, a w przypadku pogryzienia 
przez psa, pod warunkiem, że pogryzienie przez psa wymagało interwencji lekarskiej w placówce 
medycznej i co najmniej jednej wizyty kontrolnej (odstępstwo od OWU) (+) ; 
- pobyt w szpitalu na skutek NNW płatny od 1 dnia pobytu, przy minimum 2-dniowym pobycie 
(odstępstwo od OWU) (+) maksymalnie za 100 dni; 
- pobyt w szpitalu na skutek choroby płatny od 3-dnia (+),maksymalnie za 100 dni; 
- koszty leczenia po wypadku (100% SU) oraz z kosztami rehabilitacji nie więcej niż 1.500 zł (+); 
- koszty zakupu leków po wypadku do 1.000 zł. 
- koszty leczenia stomatologiczne po wypadku – dotyczy zębów stałych (+),  
- zwrot kosztu zakupu lub naprawy okularów korekcyjnych lub aparatu słuchowego uszkodzonego 
podczas wypadku w czasie zajęć lekcyjnych (+) 
- w odniesieniu do sportu: w zakresie odpowiedzialności wszystkie zajęcia w ramach programu szkolnego, 
także UKS i SKS oraz sport rekreacyjny (+); 
- przy niezmiennej składce zajęcia sportowe w pozaszkolnych sekcjach i klubach sportowych oraz sport 
wyczynowy do 20 roku życia (+); 
- usługi Assistance wliczone w cenę ubezpieczenia z limitem do 5.000 zł. łącznie na poszczególne działania 
pomocnicze (+); 
- Hejt Stop – NOWOŚĆ - organizacja i pokrycie kosztów zdalnej pomocy informatycznej, pomocy 
psychologicznej, pomocy prawnej w związku z włamaniem na konto społecznościowe, znieważaniem, 
cybermobbingiem, agresywnym, obraźliwym działaniem w sieci itp. 
- uszczerbek na zdrowiu płatny z pełnej tabeli (+); 
- rower nie jest pojazdem (+): “ OWU “za pojazd uznaje się wyłącznie: samochód osobowy, samochód 
ciężarowy, autobus, pociąg, tramwaj, trolejbus, metro;” a więc brak uprawnień (karty rowerowej) w razie 



wypadku jako rowerzysty nie jest powodem do odmowy wypłaty świadczenia, przy czym dzieci do 10 r. ż. 
po drogach publicznych powinny poruszać się pod opieką osoby dorosłej (+);  
- pomoc informatyczna – 4 zgłoszenia w okresie polisy; 
- zwrot kosztów zakupu wyrobów medycznych i pomocniczych zakupionych do 2 lat po wypadku (+); 
 

Przystąpienia do ubezpieczenia grupowego następuje: 
1. poprzez dokonaną przez Rodzica rejestrację i płatność on-line przez internet ze strony 
https://www.ubezpieczenia-gda.pl 
2. inne sposoby przystąpienia – wpłaty w czasie dyżuru w szkole – możliwe o ile warunki 
epidemiologiczne na to pozwolą i za zgodą Dyrekcji Placówki 
 
3. przelew na subkonto agenta z przesłaniem indywidualnego oświadczenia do agenta – dla osób nie 
korzystających z bankowości elektronicznej, po wcześniejszym uzgodnieniu i przekazaniu indywidualnego 
oświadczenia. 
 

 Na takich samych warunkach  pracownicy mogą ubezpieczyć swoje dzieci w ramach polisy szkolnego NNW. 
 
Mam nadzieję, że te informacje pozwolą Państwu podjąć decyzje i będzie mi miło spotkać się z Państwem 

bezpośrednio i ponownie nawiązać współpracę. 
  

Dla zainteresowanych Rodziców możliwość dokupienia wyższej sumy ubezpieczenia NNW. 
Wysokie zniżki od 30% na ubezpieczenia mieszkaniowe oraz 

 20% zniżka przy zakupie ubezpieczenia Ochrony prawnej w życiu prywatnym  

W przypadku jakichkolwiek pytań jestem do Państwa dyspozycji. 
 

Arkadiusz Kamiński 
Pośrednictwo Ubezpieczeniowo-Finansowe 
Ul. Jagiellońska 30C/9, 80-367 Gdańsk 
 
tel. (+48) 694-494-953 
 e-mail: akaminski@ubezpieczenia-gda.pl 
www.ubezpieczenia-gda.pl 
 

 www.stowarzyszenie-pszczolka.info Za zgodą ubezpieczyciela 

rolę Ubezpieczającego zamiast szkoły lub osoby fizycznej pełni Stowarzyszenie Edukacyjne 

„PSZCZÓŁKA” - podmiot zarejestrowany w KRS pod numerem 0000842063. 

Roszczenie można zgłosić na poniższe sposoby: 

1. Poprzez Internet: na stronie www.interrisk.pl wypełniając Internetowy Formularz Zgłoszenia Roszczenia 
poprzez ikonkę „Zgłoś Szkodę – następnie ikonka „Internetowe zgłoszenie szkody” – dalej jako przedmiot 
szkody zaznaczamy „szkoda na osobie” – zapoznanie się z klauzulą informacyjną – jako rodzaj zdarzenia 
zaznaczyć należy „nnw z ubezpieczenia szkolnego”. 

2. Wysyłając skan dokumentów na adres mailowy: szkody@interrisk.pl 
3. Korzystając z Infolinii InterRisk KONTAKT (22) 575 25 25. 
4. Wysyłając listem poleconym skompletowane dokumenty (wniosek o wypłatę roszczenia i kopie 

dokumentacji medycznej, oryginały rachunków/faktur za koszty leczenia) bezpośrednio do Centrali 
Towarzystwa na adres: 
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InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 
Vienna Insurance Group 
Przegr. Pocztowa nr 3334 
40-610 Katowice 
z dopiskiem „Roszczenie EDU” 

 

 


