
 

 

 

 

Dodatkowych informacji udziela 
nasz doradca ubezpieczeniowy: 

Drodzy Rodzice! 
 

Ubezpieczenie  dzieci i młodzieży 
od następstw nieszczęśliwych wypadków  

w 2022/2023  

Pragniemy Państwa poinformować, że Rada Rodziców Zespołu Szkół 
Zawodowych nr 1 w Bychawie zarekomendowała spośród kilku 

propozycji, ubezpieczenie grupowe uczniów od następstw 
nieszczęśliwych wypadków w  

InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group 
Suma ubezpieczenia: 21.000 zł.   Składka 45 zł. 

Polisa numer EDU-A/P 113077 
Ubezpieczenie CAŁODOBOWE na całym świecie z włączeniem 

sportów wysokiego ryzyka i klas sportowych. 
Okres ubezpieczenia od 1 września 2022 do 31 sierpnia 2023r. 

Ubezpieczenie jest dobrowolne! 
 

Poniżej przedstawiamy skrócony zakres ubezpieczenia: 
InterRisk odpowiada między innymi za: 

• wypadki doznane na terytorium RP i za granicą; 
• złamania kości; 
• zwichnięcia stawów; 
• zranienia, rany cięte, szarpane 
• uszczerbki w wyniku epilepsji oraz z powodu omdleń   
• pogryzienia przez zwierzęta, owady; 
• oparzenia, odmrożenia II lub III stopnia; 
• udar (krwotok śródczaszkowy) i zawał mięśnia sercowego; 

     • świadczenie tytułu wystąpienia NW w przypadku, gdy nie został 
  orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu; 

 

100 % uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW  21.000 zł 

za 1 % uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW 210 zł 

zwrot kosztów leczenia  
do 1.500 zł 

zwrot kosztów rehabilitacji do 1.000 zł 

dzienne świadczenie szpitalne w wyniku NW i choroby 50 zł za dzień 
pobytu 

 jednorazowe świadczenie na wypadek śmierci rodzica 
lub opiekuna prawnego w wyniku NW 

2.100 zł 

Dodatkowe świadczenie na wypadek śmierci wskutek 
NW  w środku lokomocji  

21.000 zł 

Więcej informacji(pełna oferta, warunki ubezpieczenia, druk zgłoszenia szkody, tabela 
uszczerbków, informacja o RODO, dystrybutorze) znajduje się na stronie szkoły w zakładce 
Rada Rodziców. W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu. 
 
 
 

 

ul. Koncertowa 9, lok. U3  
20-843 Lublin 

 
biuro@siewniak.eu 

 
 
 

Profesjonalne Doradztwo 
Ubezpieczeniowe i Leasingowe 

Danuta Siewniak 
604 640 081 

 



 
 
 

Instrukcja zgłoszenia roszczenia z umowy ubezpieczenia EDU Plus. 
 
 
Przed przystąpieniem do zgłoszenia roszczenia z umowy ubezpieczenia EDU Plus prosimy o 
przygotowanie: 
 
- serii i numeru polisy, z której będzie zgłaszane roszczenie : seria EDU-A/P numer 114204 
- danych osobowych osoby Ubezpieczonej 
- dane Ubezpieczającego 
- numer rachunku bankowego, na który będzie wypłacone świadczenie 
- dokumentację medyczną z przebiegu i zakończenia leczenia 
 
 
Szkodę można zgłosić w następujący sposób: 

• Internetowo - za pośrednictwem strony internetowej www.interrisk.pl link poniżej: 
https://zgloszenie.interrisk.pl/assetclaim/new 

 

• Telefonicznie – na numer telefonu InterRisk Kontakt: (22) 575 25 25 
 

• Pocztą tradycyjną - kompletną dokumentację należy wysłać na poniższy adres: 
Przegr. Pocztowa nr 3334 
40-610 Katowice 

 
• Pocztą elektroniczną - skany wymaganych dokumentów (wskazanych w § 21 OWU) 

należy przesłać na adres e-mail: szkody@interrisk.pl 
 

Druk zgłoszenia roszczenia w przypadku zgłaszania szkody pocztą tradycyjną lub elektroniczną 
dostępny jest do pobrania na stronie www.interrisk.pl pod poniższym linkiem: 
https://www.interrisk.pl/szczegoly-produktu/szkolne-edu-plus/ 

 
W razie pytań lub problemów ze zgłaszaniem szkód służymy pomocą: 

 
Danuta Siewniak 

Profesjonalne Doradztwo Ubezpieczeniowe 
ul. Koncertowa 9 lok. U3 20-843 Lublin 

tel..: 604 640 081 e-mail.: biuro@siewniak.eu 
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