Tabela nr 1:
Porównanie składek w ubezpieczeniu NNW dzieci i młodzieży
Oferta bez darowizny dla Rady Rodziców lub funduszu prewencyjnego dla szkoły
Wysokość składki ubezpieczeniowej
10 000 zł
12 000 zł
15 000 zł
SUMA UBEZPIECZENIA
18 000 zł
20 000 zł
1)

Składka podstawowa od osoby

InterRisk

/w nawiasie podano składkę niższą przy umowie na
24 miesiące/
Możliwe rozszerzenia zakres ubezpieczenia:
# pobyt w szpitalu w wyniku choroby (40 zł za dzień;
min. pobyt - 3 dni)
# zwrot kosztów leczenia stomatologicznego do 1
500 zł
# poważne zachorowanie (jednorazowe świadczenie
2 500 zł) 3)

25,00 zł
/24,00 zł/

30,00 zł
/29,00 zł/

36,00 zł
/34,00 zł/

1)

Składka dodatkowa za rozszerzenie jak wyżej

Składka podstawowa od osoby1)
SIGNAL
IDUNA

/składka za drugie i kolejne dziecko w rodzinie w tej
samej szkole/
Rozszerzenie ochrony o refundację odbudowy
zebów stałych (świadczenie jak obok) oraz poważne
zachotowanie ubezpieczonego4) (świadczenie 2 000
zł)

Składka podstawowa od osoby1)

73,00 zł
/70,00 zł/

4,00 zł /3,00 zł/
2,00 zł /1,50 zł/
2,00 zł /1,50 zł/
2,00 zł /1,50 zł/

23,00 zł

27,00 zł

33,00 zł

39,00 zł

44,00 zł

62,00 zł

20 zł/dzień

25 zł/dzień

30 zł/dzień

35 zł/dzień

40 zł/dzień

50 zł/dzień

5,00 zł

6,00 zł

7,00 zł

7,00 zł

8,00 zł

3,00 zł

25,00 zł
/19,00 zł/

29,00 zł
/22,00 zł/

35,00 zł
/26,00 zł/

41,00 zł
/30,00 zł/

44,00 zł
/33,00 zł/

63,00 zł
/48,00 zł/

500 zł
(za odbudowę
zębów)

600 zł
(za odbudowę
zębów)

750 zł
(za odbudowę
zębów)

900 zł
(za odbudowę
zębów)

1 000 zł
(za odbudowę
zębów)

1 000 zł
(za odbudowę
zębów)

22,00 zł

26,50 zł

2,00 zł (niezależnie od wybranej sumy ubezpieczenia)

Składka dodatkowa za rozszerzenia jak wyżej

UNIQA

47,00 zł
/42,00 zł/

Składka dodatkowa za rozszerzenia zakresu ubezpieczenia:

# Assitance EDU PLUS (do 30.06.2017 r. świadczenie
za 0 zł /w ramach składki podstawowej/)

Składka podstawowa od osoby
AIG
Rozszerzenie ochrony o pobyt w szpitalu w wyniku
(Colonnade choroby (min. pobyt - 3 dni) - świadczenie za dzień
Insurance S.A.) jak obok

44,00 zł
/42,00 zł/

30 000 zł

33,50 zł

brak oferty

44,00 zł

68,00 zł

2)

Oferta z darowizną dla Rady Rodziców lub funduszem prewencyjnym dla placówki oświatowej
Wysokość składki ubezpieczeniowej
SUMA UBEZPIECZENIA
10 000 zł
12 000 zł
15 000 zł
18 000 zł
20 000 zł
Składka podstawowa od osoby1)

InterRisk

/w nawiasie podano składkę niższą przy umowie na
24 miesiące/
Możliwe rozszerzenia zakres ubezpieczenia:
# pobyt w szpitalu w wyniku choroby (40 zł za dzień;
min. pobyt - 3 dni)
# zwrot kosztów leczenia stomatologicznego do 1
500 zł
# poważne zachorowanie (jednorazowe świadczenie
2 500 zł) 3)

34,00 zł
/32,00 zł/

40,00 zł
/38,00 zł/

49,00 zł
/47,00 zł/

Składka dodatkowa za rozszerzenie jak wyżej

Składka podstawowa od osoby1)
SIGNAL
IDUNA

UNIQA

/składka za drugie i kolejne dziecko w rodzinie w tej
samej szkole/
Rozszerzenie ochrony o refundację odbudowy
zebów stałych (świadczenie jak obok) oraz poważne
zachotowanie ubezpieczonego4) (świadczenie 2 000
zł)
Składka dodatkowa za rozszerzenia jak wyżej

Składka podstawowa od osoby1)

68,00 zł
/65,00 zł/

30 000 zł
98,00 zł
/94,00 zł/

Składka dodatkowa za rozszerzenia zakresu ubezpieczenia:

5,00 zł /4,00 zł/
2,50 zł /2,00 zł/
2,50 zł /2,00 zł/

# Assitance EDU PLUS (do 30.06.2017 r. świadczenie
za 0 zł /w ramach składki podstawowej/)

Składka podstawowa od osoby1)
AIG
Rozszerzenie ochrony o pobyt w szpitalu w wyniku
(Colonnade choroby (min. pobyt - 3 dni) - świadczenie za dzień
Insurance S.A.) jak obok

62,00 zł
/59,00 zł/

2,50 zł /2,00 zł/

31,00 zł

37,00 zł

45,00 zł

53,00 zł

59,00 zł

83,00 zł

20 zł/dzień

25 zł/dzień

30 zł/dzień

35 zł/dzień

40 zł/dzień

50 zł/dzień

8,00 zł

9,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

12,00 zł

5,00 zł

35,00 zł
/26,00 zł/

40,00 zł
/30,00 zł/

48,00 zł
/36,00 zł/

56,00 zł
/42,00 zł/

61,00 zł
/46,00 zł/

87,00 zł
/66,00 zł/

500 zł
(za odbudowę
zębów)

600 zł
(za odbudowę
zębów)

750 zł
(za odbudowę
zębów)

900 zł
(za odbudowę
zębów)

1 000 zł
(za odbudowę
zębów)

1 000 zł
(za odbudowę
zębów)

3,00 zł (niezależnie od wybranej sumy ubezpieczenia)

2,00 zł

27,00 zł

30,50 zł

41,50 zł

brak oferty

54,00 zł

81,00 zł

1)

Wyczynowe uprawianie sportu:
InterRisk - zwyżka składki w wysokości 20% za wyczynowe uprawianie sportu (treningi, zawody, zgrupowania i obozy kondycyjne lub szkoleniowe w ramach
pozaszkolnych klubów, związków i organizacji sportowych; zajęcia w-f w szkołach sportowych; uprawianie sportu za wynagrodzeniem)
AIG - wyczynowe uprawianie sportu objęte ochroną ubezpieczeniową bez zwyżki składki (brak wyłączenia w OWU w tym zakresie);
SIGNAL IDUNA - zwyżka składki w wysokości 25% jedynie dla dzieci i młodzieży uczącej się w szkołach sportowych
UNIQA - wyczynowe uprawianie sportu objęte zakresem ubezpieczenia bez zwyżki składki.
2)

Darowizna dla Rady Rodziców lub fundusz prewencyjny dla placówki oświatowej
InterRisk - fundusz prewencyjny dla szkoły w wysokości 20% płaconej składki
AIG - darowizna dla Rady Rodziców lub fundusz prewencyjny dla szkoły w wysokości 20% płaconej składki
SIGNAL IDUNA - darowizna dla Rady Rodziców w wysokości 20% płaconej składki
UNIQA - fundusz prewencyjny dla szkoły w wysokości 15% płaconej składki.
3)

Poważne zachorowanie w ofercie InterRisk: nowotwór złośliwy, paraliż, niewydolność nerek, transplantacja głównych organów, poliomyelitis, utrata mowy, utrata
wzroku, utrata słuchu, anemia aplastyczna, stwardnienie rozsiane, wrodzona wada serca.
4)

Poważne zachorowanie w ofercie SIGNAL IDUNA: niewydolność nerek, nowotwór złośliwy, przeszczep narządu, sepsa, śpiączka.

Formularz F4/PS B5/2; Zestawienie ofert ubezpieczycieli; Wersja wydania: 4, Data obowiązywania: 01.01.2017; str. 1/4

Tabela nr 2:
Porównanie wysokości wybranych świadczeń w zależności od sumy ubezpieczenia (świadczenia przy składce
podstawowej)
Świadczenie

InterRisk
AIG
SUMA UBEZPIECZENIA: 12 000 zł

SIGNAL IDUNA

UNIQA
12 000 zł

śmierć ubezpieczonego

12 000 zł

17 000 zł*

12 000 zł

śmierć w wyniku wypadku kom.

18 000 zł

22 000 zł*

18 000 zł

24 000 zł

śmierć na terenie placówki oświatowej

18 000 zł

22 000 zł*

12 000 zł

12 000 zł

100% uszczerbku na zdrowiu
trwały uszczerbek na zdrowiu
zadośćuczynienie za ból

12 000 zł

oparzenie III stopnia

od 480 zł do 6000 zł w
zależności od
powierzchni ciała

od 12 000 zł do 24 000 zł
12 000 zł
120 zł za 1% uszczerbku
120 zł
od 400 zł do 2000 zł w
od 240 zł do 1200 zł w
zależności od powierzchni
zależności od
ciała
powierzchni ciała

12 000 zł

od 120 zł do 3600 zł w
zależności od powierzchni i
części ciała

zdiagnozowanie sepsy

1 200 zł

-

-

1 200 zł

śmierć rodzica (opiekuna) ubezpieczonego

1 200 zł

1 200 zł

1 200 zł

-

do 1 200 zł

do 1 200 zł

zwrot kosztów leczenia
za wstrząśnienie mózgu
poważne zachorowanie
pobyt w szpitalu w wyniku NNW
okaleczenie lub oszpecenie twarzy (rany twarzy)

od 120 zł do 600 zł w
zależności od długości
pobytu w szpitalu
40 zł za dzień
od 120 zł do 4800 zł

do 1 000 zł

do 3 600 zł

3 000 zł
25 zł za dzień

od 120 zł do 600 zł w
zależności od długości
pobytu w szpitalu
20 zł za dzień

od 120 zł do 1200 zł w
zależności od pobytu w
szpitalu
-

od 1000 zł do 2000 zł

100 zł

od 120 zł do 1 200 zł

200 zł

SUMA UBEZPIECZENIA: 15 000 zł
śmierć ubezpieczonego

15 000 zł

20 000 zł*

15 000 zł

15 000 zł

śmierć w wyniku wypadku kom.

22 500 zł

25 000 zł*

22 500 zł

30 000 zł

śmierć na terenie placówki oświatowej

22 500 zł

25 000 zł*

15 000 zł

15 000 zł

100% uszczerbku na zdrowiu
trwały uszczerbek na zdrowiu
zadośćuczynienie za ból

15 000 zł

oparzenie III stopnia

od 600 zł do 7 500 zł w
zależności od
powierzchni ciała

od 15 000 zł 30 000 zł
15 000 zł
15 000 zł
150 zł za 1% uszczerbku
150 zł
od 500 zł do 2500 zł w
od 300 zł do 1 500 zł w
od 150 zł do 4500 zł w
zależności od powierzchni
zależności od
zależności od powierzchni i
ciała
powierzchni ciała
części ciała

zdiagnozowanie sepsy

1 500 zł

-

-

1 500 zł

śmierć rodzica (opiekuna) ubezpieczonego

1 500 zł

1 500 zł

1 500 zł

-

do 1 500 zł
od 150 zł do 750 zł w
zależności od długości
pobytu w szpitalu
-

do 1 500 zł

3 600 zł

do 1 000 zł
od 150 zł do 750 zł w
zależności od długości
pobytu w szpitalu
-

do 4 500 zł
od 150 zł do 1500 zł w
zależności od pobytu w
szpitalu
-

40 zł za dzień

30 zł za dzień

20 zł za dzień

-

od 150 zł do 6000 zł

od 1250 zł do 2500 zł

100 zł

od 150 zł do 1500 zł

20 000 zł
30 000 zł

20 000 zł
40 000 zł

30 000 zł*
20 000 zł
od 20 000 zł do 40 000 zł
20 000 zł
200 zł za 1% uszczerbku
200 zł

20 000 zł
20 000 zł

zwrot kosztów leczenia
za wstrząśnienie mózgu
poważne zachorowanie
pobyt w szpitalu w wyniku NNW
okaleczenie lub oszpecenie twarzy (rany twarzy)

śmierć ubezpieczonego
śmierć w wyniku wypadku kom.
śmierć na terenie placówki oświatowej
100% uszczerbku na zdrowiu
trwały uszczerbek na zdrowiu
zadośćuczynienie za ból
oparzenie III stopnia
zdiagnozowanie sepsy
śmierć rodzica (opiekuna) ubezpieczonego
zwrot kosztów leczenia
za wstrząśnienie mózgu
poważne zachorowanie
pobyt w szpitalu w wyniku NNW
okaleczenie lub oszpecenie twarzy (rany twarzy)

300 zł

SUMA UBEZPIECZENIA: 20 000 zł
20 000 zł
25 000 zł*
30 000 zł
30 000 zł*
30 000 zł
20 000 zł

od 800 zł do 10 000 zł w
od 600 zł do 3000 zł w
zależności od
zależności od powierzchni
powierzchni ciała
ciała
2 000 zł
-

od 400 zł do 2000 zł w
zależności od
powierzchni ciała
-

od 200 zł do 6000 zł w
zależności od powierzchni i
części ciała
2 000 zł

2 000 zł

2 000 zł

2 000 zł

-

do 2 000 zł
od 200 zł do 1000 zł w
zależności od długości
pobytu w szpitalu
40 zł za dzień

do 2 000 zł

4 500 zł
40 zł za dzień

do 1 000 zł
od 200 zł do 1000 zł w
zależności od długości
pobytu w szpitalu
20 zł za dzień

do 6 000 zł
od 200 zł do 2000 zł w
zależności od pobytu w
szpitalu
-

od 200 zł do 8000 zł

od 1500 zł do 3000 zł

100 zł

od 200 zł do 2000 zł

350 zł

*wypłata łączna razem ze świadczeniem dotyczącym zwrotu kosztów pogrzebu.
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Tabela nr 3:
Porównanie zakresu ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży w ofertach poszczególnych Ubezpieczycieli przy składce podstawowej
Zakres ubezpieczenia / rodzaje
świadczeń
zwolnienie z opłaty składki uczniów w
trudnej sytuacji materialnej
klauzula zadośćuczynienia za ból
bezkomisyjna wypłata świadczenia
śmierć Ubezpieczonego w wyniku NNW
śmierć Ubezpieczonego w wyniku zawału
serca lub udaru mózgu
śmierć Ubezpieczonego w wyniku
wypadku komunikacyjnego - dodatkowe
świadczenie
śmierć Ubezpieczonego w wyniku NNW
na terenie placówki oświatowej dodatkowe świadczenie
śmierć rodzica (przedstawiciela
ustawowego) w wyniku NNW
zgon ubezpieczonego spowodowany
nowotworem złośliwym
z tytułu 100% uszczerbku na zdrowiu

InterRisk

AIG

TAK, do 10% uczniów

TAK, do 10% uczniów

TAK - 1% SU

TAK - 1% SU

SIGNAL IDUNA

UNIQA

TAK, do 10% uczniów

TAK, do 10% uczniów

TAK

TAK

TAK - 1% SU (Interwencja lekarska w
wyniku NW)
TAK

TAK - 100% SU

TAK - 100% SU

TAK - 100% SU

TAK - 100% SU

TAK - 100% SU

TAK - 100% SU

TAK - 50% SU

TAK - 100% SU

TAK - 50% SU (łącznie 150% SU)

TAK - 100% SU (łącznie 200% SU)

NIE

NIE

TAK - 50% SU (łącznie 150% SU)

TAK - 1% SU
TAK

TAK (5 000 zł)
TAK - 50% SU (łącznie 150% SU)
TAK - 10% SU

TAK - 10% SU

TAK - 10% SU

NIE

NIE

NIE

NIE

TAK, 10% SU (dot. osób do 20. roku
życia)

TAK - 100% SU

TAK - 100% SU (całkowite trwałe
inwalidztwo)

TAK (1% SU za 1% uszczerbku - zgodnie z TAK (1% SU za 1% uszczerbku - cześciowe
z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku
rozbudowaną tabelą norm uszczerbku na trwałe inwalidztwo - świadczenie zgodnie
NNW
zdrowiu)

z rozbudowaną tabelą uszczerbków)

TAK - 100% SU - zgodnie z tabelą
TAK - 100% SU (zgodnie z tabelą
uszczerbków)
uszczerbków
TAK - wypłata świadczeń na
TAK (1% SU za 1% uszczerbku) - wypłata
podstawie tabeli trwałego uszczerbku
na podstawie tabeli świadczeń za
na zdrowiu w wyniku NW (tabela nr 1
uszczerbki lub uszkodzenia ciała
w OWU)
TAK - wypłata świadczeń na
podstawie tabeli trwałego uszczerbku
TAK (1% SU za 1% uszczerbku)
na zdrowiu w wyniku zawału serwa
lub udaru (tabela nr 2 w OWU); SU
wynosi 50% SU głównej
TAK - wypłata świadczeń zgodnie z
TAK - wypłata na podstawie tabeli
tabelą nr 3 (złamania kości), tabelą nr
świadczeń za uszczerbki lub
4 (zwichnięcia stawów), tabelą nr 5
uszkodzenia ciała
(skręcenia)

TAK (1% SU za 1% uszczerbku z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku
zgodnie z rozbudowaną tabelą norm
zawału serca i udaru mózgu
uszczerbku na zdrowiu)

NIE, ale świadczenie dodatkowe za
udar i zawał serca w ramach
poważnego zachorowania (jak niżej)

świadczenie z tytułu złamania kości i
zwichnięć oraz skręceń stawów

TAK - zgodnie z rozbudowaną tabelą
norm uszczerbku na zdrowiu

TAK - zgodnie z rozbudowaną tabelą
uszczerbków (częściowe trwałe
inwalidztwo)

TAK - jednorazowo 10% SU

NIE

NIE, ale możliwa wypłata w ramach
poważnego zachorowania

TAK - jednorazowo 10% SU

TAK - jednorazowo 1% SU

NIE

TAK - jednorazowo 1% SU

NIE

z tytułu zdiagnozowania u
ubezpieczonego sepsy
z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku
ataku padaczki
świadczenie za wstrząśnienie mózgu

świadczenia za oparzenia/odmrożenia
zwrot kosztów nabycia wyrobów
medycznych i środków pomocniczych

TAK - od 1% SU do 5% SU w
TAK - od 1% SU do 5% SU w
TAK - jednorazowo od 200 zł do 350
TAK - od 1% SU do 10% SU w zależności
zależności od pobytu w szpitalu (min.
zależności od pobytu w szpitalu (min.
od pobytu w szpitalu
zł
3 dni)
1 dzień)
TAK (SU wynosi od 2000 zł do 3000 zł
TAK - od 1% SU do 20% SU w
TAK - na podstawie tabeli świadczeń
TAK - od 1% SU do 50% SU w
dla popażeń) - świadczenie od 1% do zależności od stopnia i rozległości; SU
zależności od stopnia i rozległości
za uszczerbki lub uszkodzenia ciała
wynosi 50% SU głównej
100% SU
TAK - do 30% SU

TAK w ramach zwrotu kosztów
leczenia

TAK - do 1000 zł

TAK - do 30% SU (na terenie RP)
TAK - do 10% SU (na terenie RP)
TAK - do 1000 zł (na terenie RP)
TAK - do 10% SU (na terenie całego
NIE, ale można rozszerzyć zakres;
NIE, ale można rozszerzyć zakres;
świata)
patrz tabela nr 1
patrz tabela nr 1
TAK - od 1% SU do 3% SU - zgodnie z TAK - od 750 zł do 1200 zł (max. 150
TAK, za złamanie zębów stałych TAK, za utratę zębów stałych - 1% SU
uszkodzenie (utrata) zębów wskutek NW
tabelą uszczerbków
zł za ząb)
0,5% SU za każdy ząb; max. 5% SU
za każdy ząb; max. 20% SU
zwrot kosztów przeszkolenia
TAK - do 25% SU
NIE
NIE
TAK - jednorazowo 5% SU
zawodowego osoby niepełnosprawnej
świadczenie za pobyt w szpitalu w
TAK - 40 zł za dzień (płatne od 3 dnia
TAK - od 20 zł do 50 zł za dzień
TAK - 20 zł za dzień (płatne od 3 dnia
NIE
wyniku NNW
pobytu)
(płatne powyżej 1 dnia pobytu)
pobytu)
TAK - od 1% SU do 5% SU w
TAK - jednorazowo od 200 zł do
TAK - 10% SU za pogryzienie przez
świadczenie za pogryzienie, ukąszenia
NIE
zależności od pobytu w szpitalu
250 zł
psa
NIE, ale wypłacane świadczenia za
NIE, ale wypłacane świadczenia za
NIE, ale wypłacane świadczenia za
świadczenie za rany powstałe w wyniku
uszkodzenie ciała zgodnie z tabelą
uszkodzenie ciała zgodnie z tabelą
TAK (100 zł)
uszkodzenie ciała zgodnie z tabelą
NW
uszczerków
uszczerków
uszczerków
włączenie odpowiedzialności za NW
TAK
TAK (brak wyłączenia w OWU)
NIE
NIE
powstałe podczas jazdy rowerem bez
uprawnień
świadczenie z tytułu zdiagnozowania
NIE, ale można rozszerzyć zakres;
NIE, ale można rozszerzyć zakres;
TAK (od 3000 zł do 4500 zł)
NIE
poważnego zachorowania*
patrz tabela nr 1
patrz tabela nr 1
TAK - zwrot kosztów opłaty max. do
Zwrot opłaty bankowej/pocztowej
NIE
NIE
NIE
0,5% kwoty składki
Klauzula zniżki dla rodzeństwa uczącego
TAK (dla 2-go i kolejnych dzieci - 75%
NIE
NIE
NIE
się w tej samej szkole
składki)
świadczenie za okaleczenie lub
TAK (od 1% SU do 10% SU) - zgodnie
TAK (od 1% SU do 40% SU) - tabela
TAK (SU od 2000 zł do 3000 zł)
NIE, ale świadczenie za rany jak wyżej
uszczerbków
oszpecenie twarzy (blizny, ubytki, rany)
z tabelą uszczerbków
zwrot kosztów leczenia

zwrot kosztów leczenia
stomatologicznego

dodatkowe świadczenie z tytułu
porażenia/paraliżu
dodatkowe świadczenie: koszty pogrzebu
dodatkowe świadczenie: dodatek dla osoby
ratującej życie
dodatkowe świadczenie z tytułu przebudowy
domu oraz modyfikacji pojazdu

świadczenie Assistance

NIE, ale wypłata świadczenia za porażenie
lub niedowład kończyn, zgodnie z tabelą
uszczerbków

TAK (od 12,5% SU do 50% SU w
zależności od stopnia porażenia)

NIE, ale wypłata świadczenia za porażenie
NIE, ale wypłata za porażenia zgodnie
lub niedowład kończyn zgodnie z tabelą nr
z tabelą uszczerbków
2 w OWU

NIE

TAK - 5000 zł

NIE

NIE

NIE

TAK - 5000 zł

NIE

NIE

NIE

TAK - 50% SU

NIE

NIE

NIE, ale można rozszerzyć zakres;
patrz tabela nr 1. Do 30.06.2017 r.
świadczenie włączone do zakresu w
ramach składki podstawowej

NIE

NIE

NIE

* Poważne zachorowanie w ofercie AIG:
poważna forma raka, zawał serca, udar, wszeczepienie bypassów, operacja aorty, operacja zastawek serca, niewydolność nerek, ślepota (utrata wzroku), przeszczep ważnego organu/szpiku
kostnego, stwardnienie rozsiane, paraliż (utrata funkcji kończyn), choroba neuronu ruchowego, choroba Alzheimera/ciężkie otępienie, poważne poparzenia.
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Tabela nr 4: Porównanie ubezpieczenia OC nauczycieli i OC Dyrektora placówki oświatowej
Warianty ubezpieczenia
OC / Zakres
ubezpieczenia

InterRisk*

AIG (Colonnade Insurance S.A.)

SIGNAL IDUNA

UNIQA

Ubezpieczenie OC nauczycieli, pracowników szkoły

Suma gwarancyjna

Składka

Zakresu ubezpieczenia
Zakres terytorialny
Franszyza/udział własny

wariant I: 50 000,00 zł na wszystkie zdarzenia;
podlimit 5 000 zł na zdarzenie
wariant II: 100 000,00 zł na jedno i wszystkie
zdarzenia
wariant I: 35 zł od szkoły (lub 20 zł od szkoły
przy umowach zawartych do 30.06.2017 r. ze
składką za NNW min. 5000 zł)
wariant II: 85 zł od szkoły (lub 60 zł od szkoły
przy umowach zawartych do 30.06.2017 r. ze
składką za NNW min. 5000 zł)
OC delikt, odpowiedzialność za szkody osobowe
i rzeczowe, odpowiedzialność wobec
pracodawcy
Europa
udział własny 100 zł dla szkód rzeczowych

wariant I: 50 000,00 zł na jedno i wszystkie
zdarzenia
50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia
wariant II: 200 000,00 zł na jedno i
wszystkie zdarzenia

wariant I: 15 000,00 zł na jedno i wszystkie
zdarzenia
wariant II: 25 000,00 zł na jedno i wszystkie
zdarzenia

wariant I: 60 zł od szkoły

wariant I: 1 zł od nauczyciela
(ubezpieczenie w formie imiennej)
1 zł od nauczyciela
wariant II: 2 zł od nauczyciela
(ubezpieczenie w formie imiennej)

wariant II: 150 zł od szkoły
OC delikt, odpowiedzialność za szkody
osobowe i rzeczowe, odpowiedzialność
wobec pracodawcy
Polska
franszyza redukcyjna 100 zł dla szkód
rzeczowych

OC delikt, odpowiedzialność za szkody
osobowe i rzeczowe, odpowiedzialność
wobec pracodawcy
Polska
franszyza redukcyjna 200 zł dla szkód
rzeczowych

OC delikt, odpowiedzialność za szkody
osobowe i rzeczowe, odpowiedzialność
wobec pracodawcy
Polska
franszyza integralna 200 zł, udział własny
5%

Ubezpieczenie OC Dyrektora placówki oświatowej, Zastępcy Dyrektora

Suma gwarancyjna

Składka

Zakres ubezpieczenia
Zakres terytorialny
Franszyza/udział własny

wariant I: 50 000,00 zł na wszystkie zdarzenia;
podlimit 25 000 zł na zdarzenie
wariant II: 100 000,00 zł na wszystkie zdarzenia;
podlimit 50 000 zł na zdarzenie
wariant I: 80 zł od szkoły (lub 60 zł od szkoły
przy umowach zawartych do 30.06.2017 r. ze
składką za NNW min. 5000 zł)
wariant II: 130 zł od szkoły (lub 100 zł od szkoły
przy umowach zawartych do 30.06.2017 r. ze
składką za NNW min. 5000 zł)

100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia

200,00 zł od osoby
Brak oferty

Brak oferty

OC delikt + OC kontrakt, odpowiedzialność za
szkody osobowe i rzeczowe.

OC delikt + OC kontrakt, odpowiedzialność
za szkody osobowe i rzeczowe.

Polska

Polska
franszyza redukcyjna 200 zł dla szkód
rzeczowych

udział własny 100 zł dla szkód rzeczowych

*Do oferty InterRisk można dodatkowo włączyć UBEZPIECZENIE OCHRONY PRAWNEJ:
# WARIANT I (dedykowany nauczycielom oraz pozostałym pracownikom szkoły) z sumą 5 000,00 zł i składką 49,00 zł od osoby.
# WARIANT II (dedykowany dyrektorom, zastępcon dyrekorów oraz osobom pełniącym obowiązki dyrektora) z sumą 15 000,00 zł i składką 89,00 zł od osoby.
Warunki i zakres tego ubezpieczenia jest opisany w ofercie szczegółowej.
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