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Wrocław, dnia 27.06.2018 r.

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEJ PROCEDURY BROKERSKIEJ
NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH
WYPADKÓW DZIECI I MŁODZIEŻY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
ORAZ WYCHOWANKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWO WYCHOWAWCZYCH I UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
CYWILNEJ PRACOWNIKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
I OŚWIATOWO – WYCHOWAWCZYCH GMINY USTRONIE
MORSKIE
Działając w imieniu i na rzecz Gminy Ustronie Morskie, na podstawie udzielonego
pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. przeprowadziła analizę rynku ubezpieczeniowego dla
potrzeb i w zakresie wnioskowanym przez Gminę Ustronie Morskie . Działając zgodnie
z ustawami ubezpieczeniowymi z dnia 22 maja 2003 r. slip brokerski został skierowany do
zakładów ubezpieczeń.
W dniu 25.06.2018 r. upłynął termin składania ofert. Ofertę złożyło towarzystwo
ubezpieczeniowe InterRisk TU S.A. Pozostałe towarzystwa do, których zostało skierowane
zapytanie odmówiły przedstawienia oferty.
Analizę otrzymanych ofert przedstawiają tabele poniżej:

OFERTA UBEZPIECZENIA
OKRES UBEZPIECZENIA: od 01.09.2018 r. do 31.08.2019 r.

Ubezpieczenie

Wysokość składki za 1 osobę /
suma ubezpieczenia
INTERRISK TU S.A.

NNW WARIANT I

25 zł / 15 500 zł

NNW WARIANT II

35 zł / 22 000 zł

NNW WARIANT III

50 zł / 30 800 zł

NNW WARIANT I SPORT

30 zł / 15 500 zł
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NNW WARIANT II SPORT

40 zł / 22 000 zł

NNW WARIANT III SPORT

55 zł / 30 800 zł

NNW Wariant IV

45 zł / 25 000 zł

OC pracowników placówek oświatowych i
oświatowo – wychowawczych (nauczyciele i
pozostali pracownicy)
OC pracowników placówek oświatowych i
oświatowo – wychowawczych (dyrektorzy,
zastępcy dyrektora, osoby pełniące obowiązki
dyrektora)

7 zł / 50 000 zł

12 zł / 50 000 zł

REKOMENDACJA
Jedyną ofertą złożoną w zapytaniu ofertowym była oferta InterRisk TU S.A. Zaproponowana
oferta firmy InterRisk TU S.A. zawiera wysokie sumy ubezpieczenia, niską składkę oraz
szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej. Z analizy bilansów finansowych i struktury
akcjonariatu żaden z przedstawionych zakładów ubezpieczeń nie budzi wątpliwości co do
pewności i bezpieczeństwa finansowego oraz wypłaty ewentualnego odszkodowania. Biorąc
powyższe pod uwagę sugerujemy wybór oferty InterRisk TU S.A. Poniżej oferta w rozbiciu
na poszczególne ryzyka. Pełny opis oferty rekomendowanej znajduje się pod tabelami.
Zarówno rekomendowaną jak i pozostałe złożone oferty w załączeniu do protokołu. Jeśli
zdecydują się Państwo na wybór oferty innej niż rekomendowana prosimy o kontakt
z naszym biurem pod nr tel. 71 77 70 416 lub pocztą elektroniczną na adres
centrala@suprabrokers.pl.
Z wyrazami szacunku,

Marek Kopecki
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OPIS ZAKRESÓW UBEZPIECZENIA
1. UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI
I MŁODZIEŻY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH I WYCHOWANKÓW
PLACÓWEK OŚWIATOWO – WYCHOWAWCZYCH
Lp.

Zakres ubezpieczenia
obligatoryjny

Zgon ubezpieczonego w
1.
NNW
Trwały uszczerbek na
2. zdrowiu ubezpieczonego w
NNW
3. Oparzenia

4 Odmrożenia

Procentowe świadczenia:
Świadczenie w wysokości
100 %
1 % SU za 1%
orzeczonego trwałego
uszczerbku na zdrowiu
Oparzenie – uszkodzenie
skóry powstałe w wyniku
działania ciepła, żrących
substancji chemicznych,
prądu elektrycznego,
wyładowania elektrycznego,
promieniu słonecznych UV,
promieniowania (RTG, UV i
inne), wysokiej temperatury.
Wypłata na podstawie
dokumentacji medycznej
lekarza prowadzącego
leczenie z określeniem
stopnia uszkodzenia ciała.
Odmrożenie – uszkodzenie
skóry, powstałe w wyniku
działania niskiej
temperatury. Wypłata na
podstawie dokumentacji
medycznej lekarza
prowadzącego leczenie z
określeniem stopnia
uszkodzenia ciała.
1

2

3

Oparzenie II st.
do 1%
powierzchni
ciała
Oparzenie II st.
powyżej 1% do
15%
powierzchni
ciała
Oparzenie II st.

% SU
1,5
%

INTERRISK TU S.A.
obejmuje
- za NW uważa się
również zawał serca i
udar mózgu
obejmuje
obejmuje

obejmuje
- SU 5000 zł
- odmrożenie:
II stopnia – 10% SU
tj. 500 zł
III stopnia – 30% SU
tj. 1500 zł
IV stopnia – 50% SU
tj. 2500 zł

5%

8%

__________________________________________________________________________________________

SUPRA BROKERS®
54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1, tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: centrala@suprabrokers.pl
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS: 0000425834,
kapitał zakł.: 2.000.818,40 zł – wpłacony w całości, NIP: 894-30-41-146, REGON 021916234
www.suprabrokers.pl

Strona 4 z 17

SUPRA BROKERS

®

F333 Dokument chroniony prawem autorskim
© Supra Brokers S.A.

___________________________________________________________________________

4

5

6

7

8

powyżej 15% do
30%
powierzchni
ciała
Oparzenie II st.
powyżej 30%
powierzchni
ciała
Oparzenie III st.
do 5%
powierzchni
ciała
Oparzenie III st.
powyżej 5% do
10%
powierzchni
ciała
Oparzenie III st.
powyżej 10%
powierzchni
ciała
Oparzenie dróg
oddechowych
leczone w
szpitalu

25%

5%

15%

25%

25%

Koszty leczenia
stomatologicznego w wyniku
5. NNW, w tym złamanie lub
utrata zęba- dotyczy zębów
stałych

0,5% za każdy ząb oraz
limit 200 zł zwrotu kosztu
odbudowy zębów na 1 ząb

Pogryzienia, pokąszenia,
ukąszenia wymagające
6. hospitalizacji (wymóg
hospitacji nie dotyczy
pogryzienia przez psa)

3% SU jednorazowa kwota
pod warunkiem
pozostawania
Ubezpieczonego w szpitalu
minimum 2 dni

Pobyt ubezpieczonego w
szpitalu związany z NNW

0,2% za każdy dzień
pobytu. Limit 90 dni

Pobyt ubezpieczonego w
8. szpitalu nie związany z NNW
Tylko IV Wariant

0,2% za każdy dzień
pobytu. Limit 90 dni

7.

9.

Śmierć rodzica/prawnego
opiekuna

5% SU

obejmuje
0,5% za każdy ząb, nie
więcej niż 200zł za
ząb
obejmuje
Jednorazowo 6% SU
Wymagany pobyt w
szpitalu min 2 dni (nie
dot. pogryzienia przez
psa)
obejmuje
- od 1-go dnia pobytu,
- min 3 dni w szpitalu
obejmuje
- od 2-go dnia pobytu,
- min 3 dni w szpitalu
Limit 60 dni
Obejmuje
10% SU
- max 2 zdarzenia
- zgon w wyniku
NNW
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Świadczenie w NNW na
10. zdrowiu tzw. bólowe. Tylko w
wariancie IV

Max 1 świadczenie w
ciągu roku 100 zł

Zwrot kosztów leczenia oraz
11. rehabilitacji w związku z
NNW.

limit 25 %

Obejmuje
- brak urazu NNW
- wymóg leczenia i 2
wizyt kontrolnych
obejmuje
obejmuje
- limit 30% SU zwrotu
kosztów nabycia
wyrobów medycznych
wydawanych na
zlecenie zgodne z
rozporządzeniem
Ministra Zdrowia z
dnia 6 grudnia 2013 r.
w sprawie wykazu
wyrobów medycznych
wydawanych na
zlecenie

Zwrot kosztów nabycia
12. przedmiotów ortopedycznych
i rehabilitacyjnych

limit 25% zwrotu kosztów
nabycia przedmiotów
ortopedycznych i
rehabilitacyjnych

Świadczenie z tytułu
wstrząśnienia mózgu lub
podejrzenia wstrząśnienia
13.
mózgu w NNW w wyniku,
którego konieczny był pobyt
w szpitalu

obejmuje
3% SU
3% SU jednorazowa kwota
- pobyt w szpitalu min
2 dni

Rozszerzenie odpowiedzialności o świadczenie z tytułu
14. wstrząśnienia mózgu lub podejrzenia wstrząśnienia mózgu
wymagających hospitalizacji

Obejmuje

15.

Rozszerzenie odpowiedzialności o świadczenie z tytułu
zatrucia pokarmowego

obejmuje
- jednorazowe
świadczenia w
wysokości 1%s.u. pod
warunkiem
hospitalizacji min. 3
dni

16.

Rozszerzenie odpowiedzialności o NNW doznane w wyniku
bójki w obronie koniecznej

Obejmuje

Klauzula jurysdykcji - na podstawie niniejszej klauzuli
ustala się, że wszelkie ewentualne spory wynikające z
17.
umów ubezpieczenia rozpatrują sądy właściwe dla siedziby
Ubezpieczonego

Obejmuje

__________________________________________________________________________________________

SUPRA BROKERS®
54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1, tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: centrala@suprabrokers.pl
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS: 0000425834,
kapitał zakł.: 2.000.818,40 zł – wpłacony w całości, NIP: 894-30-41-146, REGON 021916234
www.suprabrokers.pl

Strona 6 z 17

SUPRA BROKERS

®

F333 Dokument chroniony prawem autorskim
© Supra Brokers S.A.

___________________________________________________________________________
Klauzula stempla bankowego - na podstawie niniejszej
klauzuli ustala się, że za dzień zapłaty składki lub raty
składki uznany zostaje dzień złożenia przez
Ubezpieczającego polecenia przelewu /datę stempla
uwidocznionego na przelewie bankowym/ pocztowym /datę
18. przelewu elektronicznego przy założeniu, że na koncie
Ubezpieczającego jest wolna kwota pozwalająca na
realizację zlecenia/przelewu na rzez zakładu ubezpieczeń
najpóźniej w dniu wskazanym na polisie lub innym
dokumencie ubezpieczeniowym lub płatniczym jako termin
zapłaty
Klauzula zwolnienia z opłaty składki - Ubezpieczyciel,
poprzez przyjęcie niniejszej klauzuli zobowiązuje się do
zwolnienia z opłaty minimum 10% przystępujących z
każdej placówki do ubezpieczenia będących w trudnej
sytuacji materialnej. Decyzję o zwolnieniu dzieci z
19.
opłaty składki podejmuje samodzielnie placówka. Liczbę
dzieci zwolnionych z opłaty zaokrągla się w górę
zgodnie z zasadą (0,5 poniżej / powyżej). Dzieci
zwolnione z opłaty przystępują tylko do: WARIANT I lub
WARIANT I SPORT

Obejmuje

Obejmuje

Rozszerzenie odpowiedzialności o NNW związane z
20. uprawieniem sportów wyczynowych - WARIANT I SPORT,
WARIANT II SPORT, WARIANT III SPORT

Obejmuje

Klauzula przystąpienia do ubezpieczenia w trakcie
trwania umowy. W ramach tej klauzuli w trakcie trwania
umowy każdy z uczniów może przystąpić do ubezpieczenia
począwszy od 1-go dnia miesiąca następującego po miesiącu
21.
zgłoszenia się do ubezpieczyciela. Za datę zgłoszenia
przyjmuje się datę zgłoszenia do ubezpieczyciela.
Obowiązkiem ubezpieczyciela jest podać składkę pro-rata
temporis do końca okresu ubezpieczeniu dla ww ucznia.

Obejmuje

Lp.

Warunki dodatkowe

Podwyższenie kwoty pobytu ubezpieczonego w
szpitalu związanego z NNW min. 24 h
Podwyższenie limitu zwrotu kosztów leczenia
2.
i rehabilitacji związanego z NNW
Podwyższenie limitu za pogryzienia, pokąszenia,
3. ukąszenia wymagające hospitalizacji (wymóg
hospitacji dotyczy tylko ukąszenia)
1.

Wymagalność INTERRISK TU S.A.
fakultatywna

Nie obejmuje

fakultatywna

Nie obejmuje

fakultatywna

Obejmuje
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2. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRACOWNIKÓW
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH I OŚWIATOWO – WYCHOWAWCZYCH

Wysokość składki za 1 osobę/
suma ubezpieczenia

Ubezpieczenie

INTERRISK TU S.A.

OC pracowników placówek oświatowych i oświatowo –
wychowawczych (nauczyciele i pozostali pracownicy)
OC pracowników placówek oświatowych i oświatowo –
wychowawczych (dyrektorzy, zastępcy dyrektora, osoby
pełniące obowiązki dyrektora)

7 zł / 50 000 zł
12 zł / 50 000 zł

Udział własny

brak

Franszyza integralna

brak

Franszyza redukcyjna

brak

WYJAŚNIENIE POJĘĆ Z TABEL:
*Franszyza integralna – to kwota odszkodowania, do której Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie
ponosi odpowiedzialności, natomiast powyżej tej wartości odpowiada do sumy ubezpieczenia.
*Udział własny – to procent, o który każdorazowo pomniejsza się odszkodowanie, może ona być też
wyrażona wartością tzw. franszyza redukcyjna.

WARUNKI SZCZEGÓLNE:
1. Zakres opisany powyżej jest zakresem minimalnym.
2. W odniesieniu do kwestii nieuregulowanych w ofercie zastosowanie stosowne zapisy
ogólnych warunkach ubezpieczeń. Jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczeń znajdują się
dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres ubezpieczeń jest szerszy od
proponowanego powyżej lub wyższe są wysokości świadczeń to automatycznie zostają
włączone do ochrony ubezpieczeniowej.
3. Zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia
jest węższy niż zakres opisany powyżej, nie mają zastosowania.
4. Wykonawca akceptuje niezmienność swojej oferty niezależnie od ilości osób
przystępujących do ubezpieczenia i znosi minimalny limit ilościowy grupy ubezpieczonych,
zarówno w ubezpieczeniu NNW jak i OC.
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5. Likwidacja szkody będzie następować każdorazowo bez udziału komisji lekarskiej. Jeśli
komisja będzie niezbędna to odbędzie się ona bez udziału ubezpieczonego. Dopiero w
przypadku odwołania od decyzji Ubezpieczyciela zbierze się komisja lekarska przy udziale
ubezpieczonego.
6. Do dnia 19.10.2018 roku (termin ostateczny) jednostka oświatowa wysyła do brokera
pocztą elektroniczną (na formularzu Supra Brokers S.A.) tylko jedną listę osób objętych
ubezpieczeniem NNW w poszczególnych wariantach oraz jedną listę osób objętych
ubezpieczeniem OC.
Ustanawia się następującą datę graniczną tj. 31.10.2018 r. do zgłoszeń do ubezpieczyciela list
osób ubezpieczonych od 01.09.2018 roku.
7. Polisy ubezpieczeniowe dla każdej jednostki, osobno dla NNW i OC, zostaną dostarczone
w wersji elektronicznej do dnia 15.09.2018 r. bez wykazu ubezpieczonych. Następnie po
otrzymaniu do dnia 19.10.2018 r. list przystępujących, ubezpieczyciel prześle aneksy do
polis, uwzględniające wykazy ubezpieczonych – w wersji elektronicznej do 05.11.2018 r. i w
papierowej do dnia 15.11.2018 r.
8. Od dnia 01.09.2018 r. do dnia 15.10.2018 r. przy zgłaszaniu szkody osoby ubezpieczone
będą zobowiązane potwierdzić datę wpłaty składki w jednostce oświatowej oraz wybór
wariantu na formularzu zakładu ubezpieczeń.
9. Składka płatna będzie do dnia 15.11.2018 r.
10. Do ubezpieczenia OC mogą przystąpić wszyscy pracownicy jednostki

OBLIGATORYJNE DEFINICJE

l.p.

Ad.3-4.
tabeli nr 1

Zakres ubezpieczenia obligatoryjny

Definicja

Oparzenia, odmrożenia

Oparzenie – uszkodzenie skóry
powstałe w wyniku działania
ciepła, żrących substancji
chemicznych, prądu
elektrycznego, wyładowania
elektrycznego, promieniu
słonecznych UV,
promieniowania (RTG, UV i
inne), wysokiej temperatury.
Wypłata na podstawie
dokumentacji medycznej lekarza
prowadzącego leczenie z
określeniem stopnia
uszkodzenia ciała.
Odmrożenie – uszkodzenie
skóry, powstałe w wyniku
działania niskiej temperatury.
Wypłata na podstawie
dokumentacji medycznej lekarza
prowadzącego leczenie z
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określeniem stopnia szkodzenia
ciała.
1

Ad.5.
tabeli nr 1

% SU
1,5
%

Oparzenie II st.
do 1%
powierzchni ciała
2 Oparzenie II st.
5%
powyżej 1% do
15% powierzchni
ciała
3 Oparzenie II st.
8%
powyżej 15% do
30% powierzchni
ciała
4 Oparzenie II st.
25%
powyżej 30%
powierzchni ciała
5 Oparzenie III st.
5%
do 5%
powierzchni ciała
6 Oparzenie III st.
15%
powyżej 5% do
10% powierzchni
ciała
7 Oparzenie III st.
25%
powyżej 10%
powierzchni ciała
8 Oparzenie dróg
25%
oddechowych
leczone w
szpitalu
Uszkodzenie, utrata lub
złamanie zęba stałego
dokumentacją
Koszty leczenia stomatologicznego w wyniku NNW, w potwierdzona
medyczną
określającą
przyczynę
tym złamanie lub utrata zęba
NNW i ilość złamanych lub
utraconych zębów.
Tylko terytorium RP

Ad.6.
tabeli nr 1

Pogryzienia, pokąszenia, ukąszenia wymagające
hospitalizacji.

Wypłata odszkodowania
następuje na podstawie
dokumentacji medycznej od
lekarza prowadzącego leczenie
określającej przyczynę wypadku
oraz pozostawania
Ubezpieczonego w szpitalu
minimum 2 dni
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Ad.7.
tabeli nr 1

Pobyt ubezpieczonego w szpitalu związany z NNW

Ad.8.
tabeli nr 1

Pobyt ubezpieczonego w szpitalu. Tylko w wariancie
IV.

Ad.9.
tabeli nr 1

Śmierć rodzica/prawnego opiekuna ubezpieczonego.

Ad.10.
tabeli nr 1

Ad.11.
tabeli nr 1

Pobyt na oddziale szpitalnym
trwający co najmniej 1 dzień,
służący przywracaniu lub
poprawie stanu zdrowia
Ubezpieczonego, spowodowany
nieszczęśliwym wypadkiem.
Dzień przyjęcia
Ubezpieczonego
do szpitala i dzień wypisu
Ubezpieczonego ze szpitala, w
przypadku wypłaty świadczenia,
liczone są łącznie jako jeden
dzień pobytu Ubezpieczonego w
szpitalu
Pobyt na oddziale szpitalnym
trwający co najmniej 2 dni,
służący przywracaniu lub
poprawie stanu zdrowia
Ubezpieczonego, spowodowany
nieszczęśliwym wypadkiem.
Dzień przyjęcia
Ubezpieczonego
do szpitala i dzień wypisu
Ubezpieczonego ze szpitala, w
przypadku wypłaty świadczenia,
liczone są łącznie jako jeden
dzień pobytu Ubezpieczonego w
szpitalu
10% SU

Jednorazowe świadczenie w
ciągu roku polisowego 100 zł.
Do wypłaty świadczenia
Świadczenie w związku z nieszczęśliwym
konieczne jest dołączenie
wypadkiem nieskutkującym trwałym uszczerbkiem dokumentacji medycznej
opisującej zdarzenie i zgłoszenie
na zdrowiu tzw. bólowe. Tylko w wariancie IV.
się do lekarza stwierdzające
jednoznacznie zaistnienie
wypadku.
Zwrot kosztów leczenia
związanych z NNW
poniesionych na terytorium RP,
niezbędnych z medycznego
punktu widzenia i
udokumentowanych z tytułu:
 Wizyt lekarskich
Zwrot kosztów leczenia oraz rehabilitacji związanych z
 Zabiegów
NNW.
ambulatoryjnych za
wyjątkiem rehabilitacji
 Badań zleconych przez
lekarza prowadzącego
leczenie
 Pobytu w szpitalu
 Operacji, za wyjątkiem

__________________________________________________________________________________________

SUPRA BROKERS®
54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1, tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: centrala@suprabrokers.pl
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS: 0000425834,
kapitał zakł.: 2.000.818,40 zł – wpłacony w całości, NIP: 894-30-41-146, REGON 021916234
www.suprabrokers.pl

Strona 11 z 17

SUPRA BROKERS

®

F333 Dokument chroniony prawem autorskim
© Supra Brokers S.A.

___________________________________________________________________________

Ad.12.
tabeli nr 1

Zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych
i rehabilitacyjnych.

operacji plastycznych
 Zakupu środków
opatrunkowych
zaleconych przez lekarza
 Zakup leków zaleconych
przez lekarza
 Zabiegów
rehabilitacyjnych
Zwrot udokumentowanych
kosztów pod warunkiem, iż:
 Są niezbędne z
medycznego punktu
widzenia i
udokumentowane kopią
zlecenia lekarskiego za
zaopatrzenie w wyroby
medyczne ortopedyczne
lub pomocnicze
Koszty udokumentowane w
okresie maksymalnie do 6 miesięcy
od daty wypadku.

Ad.13.
tabeli nr 1

Ad.15.
tabeli nr 1

Ad.16.
tabeli nr 1

Dzień przyjęcia
Ubezpieczonego
do szpitala i dzień wypisu
Świadczenie z tytułu wstrząśnienia mózgu lub
Ubezpieczonego ze szpitala, w
podejrzenia wstrząśnienia mózgu w NNW w wyniku, przypadku wypłaty świadczenia,
którego konieczny był pobyt w szpitalu.
liczone są łącznie jako jeden
dzień pobytu Ubezpieczonego w
szpitalu na terenie RP
Zatrucie pokarmowe wynikające
ze spożycia pokarmu lub
przyjęcia płynów zawierających
substancje szkodliwe, a w
szczególności toksyny
Rozszerzenie odpowiedzialności o świadczenie z tytułu bakteryjne, drobnoustroje lub
oba naraz i przebiegająca
zatrucia pokarmowego
z objawami ostrego nieżytu
żołądkowo-jelitowego. Według
klasyfikacji WHO zatrucia
pokarmowe obejmują również
zakażenia pokarmowe.
Starcie fizyczne, z których
każda osoba z osób
Rozszerzenie odpowiedzialności o NNW doznane w
uczestniczących jednocześnie
wyniku bójki w obronie koniecznej
atakuje lub broni się w zakresie
obrony koniecznej.

__________________________________________________________________________________________

SUPRA BROKERS®
54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1, tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: centrala@suprabrokers.pl
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS: 0000425834,
kapitał zakł.: 2.000.818,40 zł – wpłacony w całości, NIP: 894-30-41-146, REGON 021916234
www.suprabrokers.pl

Strona 12 z 17

SUPRA BROKERS

®

F333 Dokument chroniony prawem autorskim
© Supra Brokers S.A.

___________________________________________________________________________

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) poprzez uczestniczenie w
treningach, zawodach,
zgrupowaniach i obozach
kondycyjnych lub
Rozszerzenie odpowiedzialności o NNW związane z uprawieniem
szkoleniowych w ramach
sportów wyczynowych - WARIANT I SPORT, WARIANT II SPORT,
szkolnych (uczniowskich)
WARIANT III SPORT
klubów
sportowych,
c) podczas zajęć wychowania
fizycznego odbywających się w
ramach obowiązującego
planu lekcji w klasach/szkołach
sportowych.
W rozumieniu niniejszych OWU
za wyczynowe uprawianie
sportu nie uważa się
aktywności fizycznej
Ubezpieczonego polegającej na:
a) uprawianiu sportu podczas
zajęć wychowania fizycznego
odbywających się w ramach
obowiązującego planu lekcji, za
wyjątkiem sytuacji, gdy
Ubezpieczony
jest uczniem klasy lub szkoły
sportowej,
b) udziale Ubezpieczonego w
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Ad.18.
tabeli nr 1

Klauzula przystąpienia do ubezpieczenia w trakcie
trwania umowy.

zawodach wewnątrzszkolnych
lub międzyszkolnych,
za wyjątkiem sytuacji, gdy
Ubezpieczony jest uczniem
klasy/szkoły sportowej
lub uczestniczy w w/w
zawodach jako przedstawiciel
szkolnego (uczniowskiego)
klubu sportowego,
c) rekreacyjnym uprawianiu
sportu;
W ramach tej klauzuli w trakcie
trwania umowy każdy z
uczniów może przystąpić do
ubezpieczenia począwszy od 1go dnia miesiąca następującego
po miesiącu zgłoszenia się do
ubezpieczyciela
do
dnia
31.10.2018 r. Po tym dniu do
umowy może przystąpić tylko
uczeń/
wychowanek
nowo
przyjęty do danej jednostki
oświatowej. Za datę zgłoszenia
przyjmuje się datę zgłoszenia do
ubezpieczyciela.
Obowiązkiem ubezpieczyciela
jest podać składkę pro-rata
temporis do końca okresu
ubezpieczeniu dla ww ucznia.

SZCZEGÓŁOWY OPIS REKOMENDOWANEJ OFERTY
Do oferty InterRisk TU S.A. mają zastosowanie następujące ogólne warunki ubezpieczenia
(OWU):
- Ogólne Warunki Ubezpieczenia Edu Plus zatwierdzonych uchwałą nr 01/27/03/2018
Zarządu Interrisk S.A. Vienna Insurance Group z dnia 27.03.2018r.
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W PRZYPADKU WYBORU OFERTY INNEJ NIŻ
REKOMENDOWANA PROSIMY O KONTAKT
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OBOWIĄZKI I ZALECENIA DLA UBEZPIECZAJĄCEGO
1. Do zawieranych umów ubezpieczenia zastosowanie mają właściwe Ogólne warunki
ubezpieczeń, których zapisy muszą być przestrzegane przez Ubezpieczającego.
2. W przypadku szkody Ubezpieczający obowiązany jest:
a) niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili uzyskania wiadomości o
szkodzie powiadomić Kancelarię SUPRA BROKERS lub Towarzystwo
Ubezpieczeniowe o szkodzie, podając jej rodzaj i rozmiar.
b) zawiadomić jednostkę policji o każdym wypadku pożaru o większych rozmiarach, a
także o każdej szkodzie mogącej powstać wskutek przestępstwa,
c) użyć wszelkich dostępnych środków w celu zmniejszenia rozmiaru szkody oraz
zabezpieczenia bezpośrednio zagrożonego mienia przed dalsza szkoda,
d) bez dokonywania zmian pozostawić miejsce szkody do czasu oględzin przez
przedstawiciela Towarzystwa Ubezpieczeniowego, chyba że zmiana jest niezbędna w
celu zabezpieczenia mienia pozostałego po szkodzie lub zmniejszenia szkody.
e) udzielić przedstawicielowi Towarzystwa Ubezpieczeniowego pomocy i wyjaśnień w
ustalaniu okoliczności powstania szkody, jej przedmiotu i wysokości oraz przedstawić
dowody jakich odpowiednio do stanu rzeczy może Towarzystwo Ubezpieczeniowe
wymagać.
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