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Lublin, 28.07.2021 roku 

L. Dz. 1106A/07/22RC 
 

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów 
Operacji Most I 
Matczyn 9 
24-200 Bełżyce 
 

 
Szanowna Państwo, 

działając na podstawie udzielonego naszej spółce pełnomocnictwa, zgodnie z dyspozycją art. 
32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń przedstawiamy 
Państwu analizę uzyskanych w zapytaniu ofert ubezpieczenia, wraz z rekomendacją oferty 
najkorzystniejszej (poradą brokerską). 

Na potrzeby konkursu wysłaliśmy zapytania ofertowe do dwunastu Ubezpieczycieli. Od 
czterech ubezpieczycieli otrzymaliśmy oferty spełniające nasze wstępne wymagania, w 
przedmiotowym zestawieniu chcielibyśmy zaprezentować programy ubezpieczeniowe tych 
towarzystw i zarekomendować wybór najkorzystniejszej dla Państwa oferty. Dodatkowo do 
poglądowego porównania przedstawiliśmy dwie oferty Ubezpieczycieli, które można 
indywidulanie wykupić online. W przypadku tych dodatkowych ofert, które nie zostały 
uzyskane w ramach przeprowadzonego konkursu, w celu uzyskania szczegółów dotyczących 
zakresu ubezpieczenia należy skontaktować się bezpośrednio z konkretnym Ubezpieczycielem. 
 

Z poważaniem 

 

Rafał Cimek 
broker ubezpieczeniowy 

 
 
 
 
 
Spis treści: 
1. Zestawienie wysokości składek i sum ubezpieczenia za trwały uszczerbek na zdrowiu 

2. Główne założenia zapytania ofertowego 

3. Stopień akceptacji najistotniejszych warunków ubezpieczenia 

4. Porada brokerska – rekomendacja najkorzystniejszej oferty 

 

Klauzula tajemnicy przedsiębiorstwa: 
Informacje zawarte na wszystkich stronach niniejszego dokumentu stanowią tajemnicę naszego przedsiębiorstwa 
w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz tajemnicę 
przedsiębiorcy i nie mogą być nikomu udostępnione. 
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I. Zestawienie wysokości składek i sum ubezpieczenia za trwały uszczerbek na 

zdrowiu 

Analizę uzyskanych ofert ubezpieczenia rozpoczynamy od dwóch najistotniejszych dla tego ubez-

pieczenia parametrów tj. wysokości sumy ubezpieczenia za trwały uszczerbek na zdrowiu oraz kosztu 

ochrony dla jednego ubezpieczonego. Powyższe parametry przedstawiamy w tabeli poniżej, z uwzględ-

nieniem wysokości składek zaoferowanych przez ubezpieczycieli przy określonych sumach ubezpiecze-

nia: 

Składka podana jest w wartości na jednego ucznia. Oczywiście w zakresie NNW na warunkach jak 

uczniowie może się również ubezpieczyć personel placówki oświatowej. Z uwagi na fakt zaoferowanych 

różnych sum ubezpieczenia za trwały uszczerbek na zdrowiu przez poszczególnych ubezpieczycieli w 

poniższym zestawieniu pokazujemy zestawienie składki do wysokości sumy ubezpieczenia 

Aktualne warunki w roku szkolnym 2021 / 2022 

Towarzystwo Ubezpieczeń InterRisk S.A. 

Suma ubezpieczenia 28 000 zł 

Składka 38,00 zł 

Oferowane składki na rok szkolny 2022 / 2023: 

Ubezpieczyciel InterRisk Colonnade Allianz Compensa Generali* Warta* 

Suma 
ubezpieczenia 28 000 zł 25 000 zł 25 000 zł 25 000 zł 25 000 zł 20 000 zł 

Składka 40,00 zł 51,80 zł 60,00 zł 59,00 zł 71,10 zł 88,00 zł 

*oferta indywidualna w celu zawarcia polisy należy skontaktować się bezpośrednio z 

ubezpieczycielem 

II. Główne założenia zapytania ofertowego 

Biorąc pod uwagę przekazane nam dane ubezpieczeniowe, po przeprowadzeniu analizy ryzyka oraz 

zbadaniu Państwa potrzeb i wymagań – zgodnie z wymogami ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o 

dystrybucji ubezpieczeń, określiliśmy niezbędny zakres programu ubezpieczeniowego. Zawiera on 

następujący rodzaj ubezpieczeń:  

1) Przedmiot ubezpieczenia: Ubezpieczenie obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków 
polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na 
zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego, w tym także następstwa zawału serca oraz udaru mózgu  
 

2) Zakres ubezpieczenia: Ochrona obejmuje czas zajęć w szkole, w drodze z domu do szkoły, w 
drodze ze szkoły do domu oraz poza szkołą w życiu prywatnym (24 h/dobę), na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, 

 
3) Okres ubezpieczenia: 1 września 2022 roku do 31 sierpnia 2023 roku (dotyczy również 

uczniów kończących szkołę w terminie wcześniejszym). 
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Warunki obligatoryjne: 
1) świadczenie na wypadek śmierci w wyniku NNW (w tym zawał serca oraz udar mózgu) 
2) świadczenie za trwały uszczerbek 
3) jednorazowe świadczenie za uszczerbek, który nie powoduje powstania trwałego uszczerbku 

na zdrowiu, ale wymagał interwencji lekarskiej 
4) świadczenia za oparzenia i odmrożenia 
5) świadczenie za ukąszenia i pogryzienie 
6) świadczenie za pobyt w szpitalu w wyniku NNW 
7) świadczenie za pobyt w szpitalu w wyniku choroby 
8) zwrot kosztów leczenia na terenie RP w tym zwrot kosztów leków 
9) zwrot kosztów odbudowy stomatologicznej 
10) objęcie ochroną szkód wyrządzonych podczas zajęć SKS itp. oraz w poza szkolnych klubach 

sportowych (z wyłączeniem sportów ekstremalnych) 
11) objęcie ochroną personelu szkoły w zakresie NNW na warunkach jak uczniowie 
12) oferta na ubezpieczenie OC nauczyciela i dyrektora szkoły (według warunków w OWU) 
 
Warunki fakultatywne:  
1) zwrot kosztów rehabilitacji 
2) zwrot kosztów wypożyczenia lub nabycia środków specjalnych lub uszkodzenia sprzętu 

medycznego 
3) zwrot kosztów korepetycji niezbędnych w następstwie nieszczęśliwego wypadku 
4) zwrot kosztów pogrzebu Ubezpieczonego 
5) jednorazowe świadczenie w przypadku zgonu ubezpieczonego spowodowanego nowotworem 

złośliwym w wysokości 1 000,00 zł (ochrona dotyczy uczniów oraz personel zgłoszony do 
ubezpieczenia) 

6) jednorazowe świadczenie w przypadku amputacji kończyny lub części kończyny spowodowanej 
nowotworem złośliwym u dziecka, ucznia, 

7) jednorazowe świadczenie w przypadku zgonu dziecka, ucznia lub studenta w wieku 25 lat z 
powodu wrodzonej wady serca w wysokości 1 000,00 zł, 

8) zdiagnozowanie u dziecka / ucznia wrodzonej wady serca (limit min. 5 tys. zł) 
9) jednorazowe świadczenie w przypadku śmierci współubezpieczonego rodzica/prawnego 

opiekuna w wysokości 1 000,00 zł 
10)  jednorazowe świadczenie równe SU dla rozszerzenia o śmierć ubezpieczonego w następstwie 

wypadku komunikacyjnego, 
11) świadczenie za poważne zachorowanie 
12) świadczenia za operację w wyniku NNW 
13) świadczenie za operacje w wyniku choroby 

 
 
 

III. Stopień akceptacji najistotniejszych warunków ubezpieczenia 

Poniżej tabelarycznie przekazujemy informację o zakresie przedmiotowym ubezpieczenia i określeniu 

jakie świadczenia i w jakiej wysokości zostały przyjęte przez ubezpieczyciela oraz jakie warunki trzeba 

spełnić, żeby uzyskać świadczenie 
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Wysokości świadczeń i akceptacja podstawowych warunków ubezpieczenia 

Towarzystwo 
Ubezpieczeń 

InterRisk Colonnade Allianz Compensa Generali* Warta* 

Suma ubezpieczenia 28 000 zł 25 000 zł 25 000 zł 25 000 zł 25 000 zł 20 000 zł 
Składka za jedną osobę 40,00 zł 51,80 zł 60,00 zł 59,00 zł 71,10 zł 88,00 zł 

Śmierć ubezpieczonego w 
wyniku NW (w tym zawał serca 

i udar mózgu) 
28 000 zł 25 000 zł 25 000 zł 20 000 zł 25 000 zł 20 000 zł 

Śmierć ubezpieczanego w 
wyniku NNW na terenie 

placówki oświatowej 
56 000 zł 50 000 zł 25 000 zł 20 000 zł 25 000 zł 40 000 zł 

Śmierć ubezpieczonego w 
następstwie nieszczęśliwego 
wypadku komunikacyjnego 

30 000 zł 37 500 zł 50 000 zł 20 000 zł 35 000 zł 30 000 zł 

Trwały uszczerbek na zdrowiu 
(świadczenie za 1% 

uszczerbku) 
280 zł  250 zł 250 zł 250 zł 250 zł 200 zł 

Uszkodzenie ciała w wyniku 
nieszczęśliwego wypadku bez 

uszczerbku na zdrowiu  

280 zł 
wymagana 

interwencja lekarska  
i minimum dwie 
wizyty kontrolne 

200 zł 
Jednorazowe 

świadczenie do wypłaty 
wymagana interwencja 

lekarska i minimum 
jedna wizyta kontrolna 

250 zł 
Pod warunkiem 

unieruchomienia 
narządu ruchu 

przez okres 7 dni 

150 zł 
Wymagana 
interwencja 

lekarska. 
Świadczenie może 

być wypłacone 
tylko raz w roku 

szkolnym 

x 
200 zł 

Pod warunkiem 24h 
hospitalizacji 

Śmierć rodzica lub 
przedstawiciela ustawowego 

Ubezpieczonego w następstwie 
nieszczęśliwego wypadku 

2 800 zł 2 500 zł 

5 000 zł 
lub 

15 000 zł  
W przypadku 

śmierci obojga 
rodziców w jednym 

wypadku 

5 000 zł 2 000 zł 1 000 zł 

Koszty nabycia wyrobów 
medycznych wydawanych na 

zlecenie lekarza  

 8 400 zł 
w tym koszty zakupu 
okularów i aparatu 

słuchowego 
uszkodzonych w 

wyniku NW  

7 500 zł x 4 000 zł 3 000 zł 3 000 zł 
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na terenie placówki 
oświatowej  

(limit na okulary i 
aparat słuchowy max 

200 zł) 
Koszty przekwalifikowania 

zawodowego osób 
niepełnosprawnych 

8 400 zł x x x x x 

Zdiagnozowanie u 
Ubezpieczonego sepsy 

 5 600 zł x 

5 000 zł 
W ramach 

poważnego 
zachorowania 

4 000 zł 
W ramach 

poważnego 
zachorowania 

3 000 zł 
W ramach 

poważnego 
zachorowania 

x 

Pogryzienie przez psa 280 zł   

400 zł  
Wymagany minimalnie 

24 godziny pobytu w 
szpitalu 

400 zł  

200 zł  
Wymagana 
interwencja 

ambulatoryjna 

x 
200 zł 

Pod warunkiem 24h 
hospitalizacji 

Pokąsanie i ukąszenie  

560 zł 
Wymagany 

minimalnie 2 dni 
pobytu w szpitalu 

400 zł 
Wymagany minimalnie 

24 godziny pobytu w 
szpitalu 

400 zł 

200 zł  
Wymagana 
interwencja 

ambulatoryjna 

x 
200 zł 

Pod warunkiem 24h 
hospitalizacji 

Rozpoznanie u 
Ubezpieczonego chorób 

odzwierzęcych 
1 400 zł x x x x x 

Ukąszenie kleszcza i 
rozpoznanie boreliozy  

do 1 500 zł 
zdiagnozowanie 

boreliozy - 1000 zł, 
wizyta u lekarza do 

150 zł; badania 
diagnostyczne do 

150 zł, 
antybiotykoterapia 

do 200 zł    

400 zł 
Jednorazowe 

świadczenie, płatne 
pod warunkiem 
zdiagnozowania 

boreliozy lub 
odkleszczowego 
zapalenia opon 

mózgowych 

x 
200 zł  

Pod warunkiem 
zakażenia boreliozą 

500 zł 
Koszty wizyty u 
lekarza, koszty 

badań na 
boreliozę, koszty 

antybiotykoterapii 

200 zł 
Pod warunkiem 24h 

hospitalizacji 

Wstrząśnięcie mózgu w 
wyniku nieszczęśliwego 

wypadku 

280 zł 
wymagany 

dwudniowy pobyt w 
szpitalu 

250 – 750 zł 
Świadczenie 

uzależnione od długości 
pobytu w szpitalu 

400 zł 250 zł x x 

Uszczerbek na zdrowiu w 
wyniku ataku padaczki  

280 zł 
pod warunkiem 
zdiagnozowania 

padaczki w okresie 
ubezpieczenia 

Zgodnie z tabelą 
uszczerbkową 

200 zł 
Zgodnie z tabelą 
uszczerbkową 

x x 
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Zatrucie pokarmowe lub 
zatrucie gazami, bądź 
porażenie prądem lub 

piorunem 

1 400 zł 

250 zł 
Wymagana 

hospitalizacja przez 2 
dni 

x x x x 

Oparzenia 

200 -  1000  zł 
W zależności od 

stopnia płatne od II 
stopnia 

3500 zł x 
Zgodnie z tabelą 
uszczerbkową 

Zgodnie z tabelą 
uszczerbkową 

Zgodnie z tabelą 
uszczerbkową 

Świadczenie szpitalne z tytułu 
NW (za jeden dzień pobytu) 

45  zł  
płatne od pierwszego 

dnia pobytu przy 
minimum przy 

minimum 2 dniach 
pobytu. Max płatne 

za 100 dni  
Dodatkowo 

jednorazowo 500 zł 
za pobyt na OIOM, 
wymagany min. 48 

godzin pobytu 

80 zł 
płatne od pierwszego 

dnia pobytu przy 
minimum 2 dniach 

pobytu. Max płatne za 
90 dni  Dodatkowo 140 

zł za każdy dzień  
pobytu na OIOM max 

do 5 dni 

62 zł 
płatne od 

pierwszego dnia 
pobytu pod 

warunkiem 24 h 
pobytu 

20 zł 
Pod warunkiem 2 

dni pobytu w 
szpitalu nie mniej 

niż 16 godzin Limit 
900 zł 

30 zł 
płatne od 

pierwszego dnia 
pobytu 

maksymalnie do 
180 dni 

40 zł 
pod warunkiem 24 

h hospitalizacji 

Świadczenie szpitalne z tytułu 
choroby (za jeden dzień 

pobytu) 

45  zł  
płatne od drugiego 

dnia pobytu pod 
warunkiem pobytu 3 

dniowego, max 
płatne za 100 dni 

80 zł 
płatne od pierwszego 

dnia pobytu przy 
minimum 3 dniach 

pobytu. Max płatne za 
60 dni  Dodatkowo 140 

zł za każdy dzień  
pobytu na OIOM max 

do 5 dni 

200 zł 
Świadczenie 

wypłacane tylko 2 
razy w ciągu roku 
pod warunkiem 4 

dni pobytu 

20 zł 
Pod warunkiem 3 

dni pobytu nie 
mniej niż 60 godzin 

300  zł  
Świadczenie 

wypłacane 2 razy 
w roku w sytuacji 
pobytu 5 dni a w 

przypadku COVID 
2 dni. Karencja 30 
dni w przypadku 

COVID 14 dni 

200 zł 
Jednorazowe 

świadczenia w 
przypadku pobytu 

min. 5 dni 

Koszty leczenia w wyniku NNW  1 000 zł 2500 zł  3 750 zł  3 000 zł 3 000 zł 4 000 zł 

Koszty rehabilitacji 
1 000 zł 

W ramach kosztów 
leczenia 

1000 zł x 3 000 zł 
3 000 zł 
W ramach 

kosztów leczenia 
x 

Koszty operacji plastycznych w 
wyniku NW 

x 3500 zł 
3 750 zł 

W ramach kosztów 
leczenia 

10 000 zł 
3 000 zł 
W ramach 

kosztów leczenia 
x 

Koszty operacji w wyniku NW x x x 
W ramach 

kosztów leczenia 

3 000 zł 
W ramach 

kosztów leczenia 

4 000 zł 
W ramach kosztów 

leczenia 
Koszty operacji w wyniku 

choroby 
x x x x x x 



 
 

strona 8 

Koszty stomatologiczne w 
wyniki NNW (dotyczy tylko 

zębów stałych) 

500 zł 
max do 300 zł na ząb 

1000 zł 
3 750 zł 

W ramach kosztów 
leczenia 

1 000 zł 
w ramach kosztów 
leczenia max 300 zł 

za ząb 

Do 3 000 zł 
W ramach 

kosztów leczenia 
x 

Zwrot kosztów leków 

500 zł 
wymagane 4 dni 

pobytu w szpitalu 
leki wypisane przez 

lekarza 
prowadzącego 

leczenie szpitalne  

W ramach kosztów 
leczenia 

3 750 zł 
W ramach kosztów 

leczenia 

w ramach kosztów 
leczenia 

Do 3 000 zł 
W ramach 

kosztów leczenia 

4 000 zł 
W ramach kosztów 

leczenia 

Zwrot kosztów pogrzebu x Do 2500 zł 15 000 zł x x x 

Zwrot kosztów korepetycji 
niezbędnych wskutek NW 

x 

500 zł 
Pod warunkiem 

nieobecności w szkole 
przez 15 dni 

x 

Do 500 zł 
W przypadku 

nieobecności w 
szkole min. 7 dni 

x x 

Poważne zachorowanie x 3 000 zł 5 000 zł 4 000 zł 1 000 zł x 

Wyczynowe uprawianie sportu  
rozumiane jako uczestnictwo 

w pozaszkolnych klubach 
sportowych 

Bez dopłaty Bez dopłaty Bez dopłaty Bez dopłaty Bez dopłaty Bez dopłaty 

 
*oferta poza konkursem zawarcie ubezpieczenia wymaga indywidulanego kontaktu z Ubezpieczycielem 
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REKOMENDACJA 

NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

OFERTY 
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IV. Porada brokerska – rekomendacja najkorzystniejszej oferty 

Podsumowując powyższą analizę powyższych ofert biorąc pod uwagę naszą wiedzę i doświadczenie 

uznajemy, że najkorzystniejszą ofertę pod względem zakresu ubezpieczenia i oferowanej składki złożył 

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Viena Insurance Group, który w pełni przyjął wszystkie 

rozszerzenia ochrony opisane w zapytaniu oraz oferuje atrakcyjną cenę za ubezpieczenie.  

Do najistotniejszych zalet rekomendowanej oferty należy: 

– korzystna relacja ceny ubezpieczenia do zakresu ubezpieczenia  

– najszerszy zakres ochrony, zagwarantowany przez szeroki zakres klauzul dodatkowych 

– najwyższe świadczenia za pobyt w szpitalu i to zarówno w wyniku nieszczęśliwego wypadku jak 

i choroby zdiagnozowanej pierwszy raz w okresie ubezpieczenia 

– świadczenie za doznanie uszczerbku na zdrowiu, które nie powodowało powstanie trwałego 

uszczerbku w wysokości 1% sumy ubezpieczenia, przy czym do wypłaty tego świadczenia 

wymagana będzie pomoc medyczna i przynajmniej dwie wizyty kontrolne 

– wyczynowe uprawienie sportu w zakresie ubezpieczenia bez dodatkowej zwyżki. Co oznacza, że 

uczniowie biorący udział w pozaszkolnych klubach sportowych również będą objęci ochroną za 

szkody powstałe podczas dodatkowych zajęć 

– objęcie ochroną ubezpieczeniową ukąszenie przez kleszcza i zachorowanie na boreliozę 

– możliwość wystawienia polisy on – line, również na inny podmiot niż placówka oświatowa (np. 

na osobę fizyczną lub stowarzyszenie), dzięki czemu placówka oświatowa nie musi zawierać 

ubezpieczenia, a ubezpieczeni mogą dokonywać wpłaty bezpośrednio na konto polisy, bez 

konieczności udziału pracowników placówki oświatowej 

W niniejszej rekomendacji nie możemy nie wspomnieć o pozostałych ofertach, które co prawda 

w mniejszym stopniu, ale również spełniają podstawowe założenie zapytania ofertowego. Brak 

rekomendacji pozostałych ofert jest spowodowany głównie wyższą ceną za ubezpieczenie.  

Chcemy jednak zwrócić Państwa uwagę na drobne mankamenty oferty InterRisku, które 

dotyczą: 

− dla świadczenia bezuszczerbkowego wymagana jest interwencja lekarska i co najmniej dwie 

wizyty kontrolne 

− zwrot kosztów leków przysługuje pod warunkiem czterodniowego pobyty w szpitalu 

Nie mniej jednak powyższe mankamenty InterRisk rekompensuje atrakcyjną ceną i wysoką 

sumą ubezpieczenia 

Przekładając powyższą analizę wszystkich złożonych ofert, uwzględniając Państwa potrzeby i 

oczekiwania rekomendujemy jak na wstępie wybór oferty InterRisk-u Towarzystwa 

Ubezpieczeń S.A. jednocześnie deklarujemy naszą gotowość do podjęcia czynności mających na 

celu realizację wybranego przez Państwa programu ubezpieczeń we wskazanym towarzystwie 

ubezpieczeń. Pozostajemy również otwarci na Państwa sugestie co do zmiany zakresu 

ubezpieczenia. Będziemy wdzięczni za przekazanie Państwa ostatecznej decyzji w terminie 

umożliwiającym zapewnienie skutecznej ochrony ubezpieczeniowej. 
 


