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Ubezpieczenie NNW szkolne 

– na co warto zwrócić uwagę 

wybierając ubezpieczenie?  
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InterRisk działa zgodnie z zaleceniami Komisji                       

Nadzoru Finansowego (KNF) 

• 13 lipca 2017 r. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) opublikowała komunikat w 

sprawie ubezpieczeń NNW szkolnego 

 

• W komunikacie KNF przedstawiła zalecenia w odniesieniu do praktyk zakładów 

ubezpieczeń związanych z oferowaniem ubezpieczeń NNW szkolnego 

• Komunikat dostępny jest na stronie KNF: 

https://knf.gov.pl/o_nas/komunikaty?articleId=57474&p_id=18 

 

• KNF zwrócił uwagę na zapewnienie odpowiednich informacji klientom celem dokonania 

przez nich optymalnego wyboru wariantu ubezpieczenia oraz kwestię związaną z 

oferowaniem wynagrodzeń i gratyfikacji ubezpieczającemu lub podmiotom działającym 

na rzecz lub w imieniu ubezpieczającego. Ponadto KNF zidentyfikowała wątpliwości 

prawne, wymagające wyjaśnienia celem zapewnienia zakładom ubezpieczeń 

odpowiedniego poziomu pewności uwarunkowań wykonywanej działalności 

gospodarczej (ubezpieczeniowej) 

 

InterRisk oferuje ubezpieczenia szkolne w pełni zgodnie z zaleceniami KNF! 

https://knf.gov.pl/o_nas/komunikaty?articleId=57474&p_id=18
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Od Twojej decyzji zależy, jaką ochronę zapewnisz 

swojemu dziecku 

W ubezpieczeniu Edu Plus jest do wyboru aż 5 opcji, a każdą można rozszerzyć o dowolnie 

wybrane świadczenia z katalogu 13 świadczeń. Opcje różnią się zakresem, sposobem 

ustalenia wysokości uszczerbku na zdrowiu lub wysokością świadczeń za urazy.  

Przykład:  

• opcja Podstawowa – uszczerbek na zdrowiu ustalany na bazie tabeli 
znajdującej się w OWU 

• w opcji Progresja dodatkowo świadczenie jest powiększone o 
współczynnik progresji, czyli im wyższy uszczerbek tym wyższe 
świadczenie 

• opcja Podstawowa Plus, Ochrona, Ochrona Plus - wypłata w 
wysokości wynikającej z tabeli znajdującej się w OWU 

Pamiętaj! Im wyższa suma ubezpieczenia, tym wyższe świadczenie. Doradca powinien 
podać Ci przykłady, jak wysokość sumy ubezpieczenia wpływa na wysokość świadczeń i jaki 
wpływ ma to na wysokość składki. 

Doradca ubezpieczeniowy 

powinien przedstawić Ci pełną 

ofertę Edu Plus! 

Ważne! Od Twojego wyboru zależy to, jak 

kompleksowa będzie ochrona Twojego 

dziecka i jakie świadczenie otrzyma w razie 

wypadku.  
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Różne opcje, różne świadczenia w razie wypadku… 
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Pamiętaj! Im wyższa suma ubezpieczenia, tym                   

wyższe świadczenie 

Przykład: W wyniku potknięcia na chodniku dziecko upadło, wskutek czego doszło do 

złamania kości podudzia. Dziecko przebywało 5 dni w szpitalu, przeprowadzono szereg badań 

oraz operację (zespolenie drutami Kirschnera). Koszty badań lekarskich wyniosły około 400 zł, 

a koszty dalszej rehabilitacji to ok. 100 zł za jedną sesję. Jak zostanie obliczona wysokość 

świadczenia z ubezpieczenia? Suma ubezpieczenia wynosi 10.000 zł 

Zapytaj doradcę o wyższe sumy ubezpieczenia. 

Każda klasa może mieć inny wariant i inne opcje!  

Ubezpieczyciele stosują dwa główne sposoby ustalenia wysokości świadczenia:  

1. Ubezpieczyciel ustali na podstawie dokumentacji medycznej procent trwałego 

uszczerbku na zdrowiu i wypłaci świadczenie równe takiemu procentowi sumy 

ubezpieczenia. Jeśli trwały uszczerbek na zdrowiu wyniósł 4%, to ubezpieczyciel 

wypłaci świadczenie: 4%* 10.000 zł = 400 zł 

2. Ubezpieczyciel sprawdzi w tabeli znajdującej się w OWU rodzaj uszczerbku i 

wysokość trwałego uszczerbku. Jeśli trwały uszczerbek na zdrowiu wyniósł 4%, to 

ubezpieczyciel wypłaci świadczenie: 4%* 10.000 zł = 400 zł 

Do tego ubezpieczyciel doda świadczenia dodatkowe określone w umowie 

ubezpieczenia, np.: za pobyt w szpitalu, za operację, pokryje koszty leczenia. 

Sprawdź, czy ochrona obejmuje również sporty uprawiane przez Twoje dziecko!  

Pamiętaj! W każdym dowolnym czasie możesz kupić ubezpieczenie indywidulane dla 

Twojego dziecka, w którym spersonalizujesz te świadczenia, na których Tobie najbardziej 

zależy.  
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Wybierz ochronę i kup polisę dla dziecka online 

Innowacyjna aplikacja EDU Plus Online. 

 

Za jej pośrednictwem rodzic może zapoznać się z 

indywidualnie przygotowaną dla szkoły ofertą ubezpieczenia 

oraz wybrać dla swojego dziecka taki wariant ochrony, jaki 

uzna za najlepszy. Bez zaangażowania personelu szkoły może 

ubezpieczyć dziecko oraz zapłacić składkę. Otrzyma również 

indywidualny certyfikat potwierdzający ubezpieczenie dziecka. 

EDU Plus Online 

Ubezpieczenie nigdy nie było prostsze 

 

Zapytaj sprzedawcę o dostęp do Edu Plus 

online! 
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Kto może zawrzeć umowę ubezpieczenia? 

→ w ubezpieczeniu grupowym – jednostka samorządu terytorialnego reprezentowana 

przez umocowaną osobę fizyczną np. dyrektora 

→ w ubezpieczeniu indywidualnym – przedstawiciel ustawowy ubezpieczonego, tj. 

rodzic, opiekun prawny 
 

Przypominamy: Zgodnie z przepisami prawa umowa grupowego 
ubezpieczenia szkolnego ma charakter dobrowolny, a jej zawarcie 

zależy od woli ubezpieczających. To oni decydują, zgodnie z zasadą 
swobody umów, czy i na jakich warunkach zawrą umowę ubezpieczenia. 

W ubezpieczeniu indywidualnym ochrona dopasowana jest  

do indywidualnych preferencji, często bez możliwości uzyskania ochrony 

w tak szerokim zakresie jak wynegocjowana 

w ubezpieczeniu grupowym. 
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InterRisk wspiera poprawę bezpieczeństwa 

w szkole 

 Ważne! InterRisk nie przekazuje ubezpieczającym ani podmiotom działającym w 

jego imieniu lub na jego rzecz żadnych wynagrodzeń lub innych korzyści! 

 

 InterRisk finansuje wyłącznie działania prewencyjne, czyli takie, które mają na celu 

zmniejszenie ilości wypadków; wspieramy szkoły w zakupie m.in..  

• urządzeń zabezpieczających przed wypadkami,  

• wyposażenia sal klasowych lub gimnastycznych,  

• materiałów edukacyjnych z zakresu pierwszej pomocy, bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym, zagrożeń pożarowych 

 

• InterRisk nie warunkuje uzyskania finansowania z funduszu prewencyjnego od zawarcia 

umowy ubezpieczenia 
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Jak zgłosić szkodę z ubezpieczenia szkolnego?  

InterRisk Kontakt 

www.interrisk.pl  1. 

2. 

interrisk.szkody@vigekspert.pl 3. 

4. pisemnie 
InterRisk TU S.A. 

Vienna Insurance Group 

Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa 

5. osobiście  W dowolnej jednostce InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group; 

adresy na www.interrisk.pl 

http://www.interrisk.pl/
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Dbając o zdrowie dzieci zapytaj sprzedawcę o specjalną 

ofertę ubezpieczenia zdrowotnego Antidotum Plus: 
 bezgotówkowa realizacja świadczeń medycznych w ponad 1000 

nowoczesnych placówkach medycznych 

 brak skierowań i limitów na wizyty u lekarzy specjalistów 

 brak ankiet medycznych 

 ubezpieczenie z dedykowanymi  specjalistami dziecięcymi 

 

Chroń zdrowie Twojego dziecka! 

Szczegółowy zakres ograniczeń i wyłączeń umowy ubezpieczenia jest wskazany w 

ogólnych warunkach ubezpieczenia dostępnych na stronie internetowej www.interrisk.pl. 
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Ubezpieczenie NNW szkolne 

– na co warto zwrócić uwagę 

wybierając ubezpieczenie?  
 

 
InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna 

Vienna Insurance Group 

ul. Noakowskiego 22 

00-668 Warszawa 

 

KRS: 0000054136 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 

XII Wydział Gospodarczy 

NIP: 526-00-38-806 

REGON: 010644132, 

Kapitał zakładowy:  

137.640.100,00 zł – opłacony w całości  


