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OFERTA KONTYNUACJI UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO 

na rok 2022/2023 

dla Przedszkola nr 3, ul. Godebskiego 21 w Piastowie 

 
 

I. Podstawowe informacje o InterRisk  
 
InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. działa na polskim rynku nieprzerwanie od 1993 i wywodzi 
się ze Szkolnego Towarzysztwa Ubezpieczeń. Obecnie InterRisk jest jednym z liderów ubezpieczeń 
szkolnych i co roku chroni ponad milion dzieci i młodzieży.  
Więcej informacji na stronie: www.interrisk.pl/szczegoly-produktu/szkolne-edu-plus 
 
 

II. Kompleksowa oferta ubezpieczenia (EDU Plus) 

 
1.  Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) - dzieci i personel 
 
 rodzice oraz pracownicy dobrowolnie i samodzielnie wybierają wariant ubezpieczenia i opłacają 

składkę on-line  
 ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje 24 godziny na dobę przez 12 miesięcy, tj. od 01.09.2022 

do 30.08.2023, także podczas wakacji, ferii zimowych oraz wycieczek 
 
Podstawowe informacje: Wariant I Wariant II Wariant III 

składka roczna: 40 zł 55 zł 70 zł 

Podstawowa Suma Ubezpieczenia (SU):  
śmierć, uszczerbek na zdrowiu, zawał serca i udar mózgu w 
wyniku NW 

20.000 zł 30.000 zł 40.000 zł 

Podwyższona Suma Ubezpieczenia: śmierć w wyniku 
wypadku komunikacyjnego 40.000 zł 60.000 zł 80.000 zł 

pobyt w szpitalu w wyniku NW  70 zł / dzień 100 zł / dzień 100 zł / dzień 

pobyt w szpitalu w wyniku choroby (w tym COVID-19) 70 zł / dzień 100 zł / dzień 100 zł / dzień 

koszty leczenia i rehabilitacji przy NW 3.000 zł 3.000 zł 3.500 zł 

poważne zachorowanie (wg listy w OWU) 2.000 zł 2.000 zł 2.000 zł 

zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy 4.000 zł 6.000 zł 8.000 zł 

wyczynowe uprawianie sportu TAK 

rozbudowany pakiet assistance TAK / 5.000 zł 

pakiet pomocy HEJT STOP – NOWOŚĆ !!! TAK / 5.000 zł 

 
 szczegóły zakres i warunki ubezpieczenia w Załączniku nr 1 
 
2.  Ubezpieczenie OC - personel i dyrekcja  

Ubezpieczenie OC personelu dostępne jest w kilku wariantach – szczegóły w Załączniku nr 3.  
 
Proponowane warunki (bez zmian): 
 
a) ubezpieczenie wszystkich nauczycieli i pozostałych pracowników placówki (cały personel) 
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 składka roczna za wszystkie osoby: 100 zł  
 Suma Ubezpieczenia (SU): 100.000 zł  
 
b) dodatkowe ubezpieczenie dla dyrektora i zastępcy dyrektora placówki 
 składka roczna: 90 zł 
 Suma Ubezpieczenia (SU): 50.000 zł  
 

III. Dodatkowe korzyści ubezpieczenia szkolnego EDU Plus w InterRisk 

 
1. Szeroki zakres terytorialny i czasowy ochrony 
 
Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest przez cały rok, 24 godziny na dobę na obszarze całego świata, za 
wyjątkiem kilku opcji dodatkowych (m.in. pobytu w szpitalu, operacji, kosztów leczenia i assistance), w ramach 
których ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje w Polsce. Ochroną objęte są zdarzenia nie tylko podczas 
pobytu dziecka w przedszkolu, ale także poza przedszkolem np. na wycieczce, w trakcie ferii oraz na 
wakacjach.  

2. Pobyt w szpitalu w wyniku choroby obejmuje COVID-19 
 
3. Rozbudowany pakiet usług Assistance 
 
 Pomoc medyczna dla dzieci i dorosłych: infolinia medyczna, wizyty lekarza Centrum Assistance, wizyta 

pielęgniarki, dostawa leków, opieka domowa po hospitalizacji, transport medyczny (szerzej w OWU) 
 Indywidualne korepetycje dla uczniów/studentów 
 Pomoc rehabilitacyjna dla personelu placówki oświatowej 
 
4. Pakiet pomocy HEJT STOP  -  NOWOŚĆ !!! 
 
Jest to kompleksowa usługa wsparcia informatycznego, psychologicznego i prawnego dla dorosłych i dzieci, 
w zakresie mowy nienawiści i bezpieczeństwa w sieci. 
 

 Zdarzenia Zakres Limit świadczeń 

Pomoc informatyczna 
zwiększenie 

bezpieczeństwa  

na portalach 

społecznościowych 

Pomoc w zakresie: 

a) ustawienia hasła zgodnie z polityką bezpieczeństwa danego portalu; 

b) zabezpieczenia konta za pomocą weryfikacji dwuetapowej; 

c) przeanalizowania lokalizacji logowania do konta przez inne osoby 

(nieautoryzowany dostęp); 

d) ustawienia prywatności (profile publiczne, prywatne); 

e) usunięcia niepożądanych aplikacji, gier, witryn i reklam; 

f) procesowania ewentualnych płatności w sieci; 

g) skonfigurowania powiadomień o nierozpoznanych logowaniach do kont; 

h) szyfrowania wiadomości z powiadomieniami; 

i) zdalnej pomocy specjalisty IT, polegającej na podjęciu próby usunięcia 

lub zatrzymania dostępu do negatywnych lub bezprawnie udostępnionych 

informacji o Ubezpieczonym na urządzeniu Ubezpieczonego. 

4 zdarzenia  

w okresie 

ubezpieczenia 

włamanie na konto na 

portalu 

społecznościowym 

Przekazanie informacji: 

a) jak postępować po kradzieży danych; 

b) jak zabezpieczyć pozostałe konta oraz dostępy, m.in. do bankowości  

internetowej; 

c) kogo zawiadomić o włamaniu; 

d) o potrzebnych dokumentach, aby odzyskać profil; 

e) jak unikać podobnych sytuacji w przyszłości. 

Pomoc psychologiczna i pomoc prawna 
znieważenie lub zniesławienie w sieci 1) Pomoc psychologiczna - konsultacje 

psychologiczne 
 
2) Pomoc prawna: 

2 zdarzenia  
w okresie  
ubezpieczenia, 
w tym w ramach 

cyberbulling, 

cybermobbing (gnębienie w wirtualnej 

przestrzeni) 
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agresywne, 

obraźliwe działania w sieci (np. komentarze 

lub opinie na temat Ubezpieczonego) 

a) porady prawne, w procesie: 
- interwencyjnym; 
- zgłoszenia przypadku do organów ścigania; 
- zawezwania do zaprzestania działań; 
- zawezwania do usunięcia wpisu lub komentarza; 
- żądania blokady konta mailowego lub 
społecznościowego; 
- wezwania do naprawienia szkody; 

b) przekazanie wzoru pisma, przy: 
- sporządzeniu reklamacji, uzupełnieniu 
formularzy, powiadomień i zgłoszeń wymaganych 
do powiadomienia o zaistnieniu zdarzenia w sieci; 
- opracowaniu dokumentów do organów ścigania 
o możliwości popełnienia przestępstwa; 
- konkretyzacji roszczeń z tytułu zadośćuczynienia 
w stosunku do sprawcy zachowania. 

jednego  
zdarzenia: 
 
a) 2 konsultacje 
psychologiczne po 30 
min; 
b) nielimitowane usługi 
z zakresu pomocy 
prawnej 

rozpowszechnianie  

nieprawdziwych  

lub niepożądanych prywatnych  

informacji w sieci lub rozpowszechnianie w 

sieci zdjęć Ubezpieczonego 

deepfake (czyli techniki obróbki obrazu, w 

której istnieje możliwość dopasowania 

twarzy do innego ciała) 

szantaż 

inne działania przemocowe  
w sieci w stosunku do Ubezpieczonego 
 


