
UBEZPIECZENIE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 

W roku szkolnym 2018/2019 istnieje możliwość ubezpieczenia uczniów Szkoły Podstawowej 

Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim od następstw nieszczęśliwych wypadków w InterRisk TU 

S.A.  

Ubezpieczenie jest dobrowolne. 

Składki należy wpłacać do wychowawcy klasy do 30 września 2018r.  

  

Ubezpieczenie InterRisk Edu Plus "OPCJA OCHRONA" 

  

Składki bez wyczynowego uprawiania sportu na rok 2018/2019: 

  

Główna suma 

ubezpieczenia 

Składka za 

1 rok 

10 000 zł 31 zł 

12 000 zł 41  zł 

  

InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group udziela ochrony osobom: 

a) biorącym udział w treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub 

szkoleniowych w ramach szkolnych (uczniowskich) klubów sportowych, 

b) uprawiającym sport podczas zajęć wychowania fizycznego odbywających się w ramach 

obowiązującego planu lekcji (również w klasach sportowych), za wyjątkiem sytuacji, gdy 

Ubezpieczony jest uczniem klasy lub szkoły sportowej, 

c) biorącym udział w zawodach wewnątrzszkolnych lub międzyszkolnych, za wyjątkiem 

sytuacji, gdy Ubezpieczony jest uczniem szkoły sportowej, 

d) rekreacyjnie uprawiającym sport. 

  

Składki z wyczynowym uprawianiem sportu na rok 2018/2019 

  

Główna suma 

ubezpieczenia 

Składka za 

1 rok 

10 000 zł 37  zł 

12 000 zł 47  zł 

 

Za zapłatą dodatkowej składki InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group udziela również 

ochrony osobom wyczynowo uprawiającym sport, 

biorącym udział w: 

a) treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub szkoleniowych w 

ramach pozaszkolnych klubów, związków i organizacji sportowych, 



b) zajęciach wychowania fizycznego odbywających się w ramach obowiązującego planu 

lekcji w szkołach sportowych, 

c) uprawiającym sport za wynagrodzeniem, tj. otrzymującym wynagrodzenie na podstawie 

umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej z tytułu uprawiania sportu, zarówno w formie 

indywidualnej, jak i zespołowej. 

  

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Edu Plus 

  

https://www.interrisk.pl/fileadmin/user_upload/EDU_PLUS_OWU.pdf 

 

 

ZGŁOSZENIE ROSZCZENIA 

  

W razie powstania zdarzenia mogącego powodować odpowiedzialność InterRisk 

Ubezpieczający lub Ubezpieczony obowiązany jest do: 

1) niezwłocznego zgłoszenia się do lekarza i zastosowania się do jego zaleceń; 

2) zawiadomienia o zajściu tego zdarzenia InterRisk nie później niż w terminie 14 dni od dnia 

zajścia zdarzenia lub uzyskania o nim informacji, o ile stan zdrowia mu na to pozwala; 

3) poddania się badaniu przez lekarza wskazanego przez InterRisk celem rozpoznania 

zgłaszanych obrażeń ciała. Koszt takiego badania pokrywa InterRisk 
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