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Szanowni Państwo 

 
Przekazujemy Państwu ofertę ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dzieci i młodzieży na rok 

szkolny 2019/2020, Towarzystwa Ubezpieczeniowego InterRisk. Ubezpieczeni objęci są ochroną ubezpieczeniową 24h 

na dobę na terenie całego świata. 

Oferta TU InterRisk przedstawia sześć wariantów w zakresie ubezpieczenia podstawowego oraz pakiety dodatkowe 

(A, D i E1), które można dokupić do podstawy ubezpieczenia. Dobór pakietów nie jest obowiązkowy ( za wyjątkiem 

wariantu 1) i można je dokupić w dowolnej konfiguracji, w zależności od Państwa potrzeb.  

Może się zdarzyć, że dostaniecie Państwo kilka ofert TU InterRisk, ale każda będzie inna. Będą się różnić składkami, 

sumami ubezpieczenia i świadczeniami. Przykładowo w naszej ofercie przy sumie ubezpieczenia wynoszącej 20 000 

złotych (gdzie 1% uszczerbku = 200zł), składka jest na poziomie 34 zł, a z dodatkowym ubezpieczeniem pobytów 

w szpitalu w skutek NNW i choroby oraz kosztów leczenia to tylko 38,60 zł.  

Oto co dodatkowo wyróżnia naszą ofertę ubezpieczenia dzieci i młodzieży oferowaną przez Centrum Polis*: 

1. Brak zwyżki składki za wyczynowe uprawianie sportów  
2. Wypłata świadczenia za zdiagnozowanie boreliozy 
3. Pełna tabela uszczerbków na zdrowiu 
4. Zwrot kosztów leczenia w następstwie nieszczęśliwego wypadku  
5. Wypłata świadczenia za zniszczone okulary podczas zajęć lekcyjnych 
6. Pobyt w szpitalu w skutek NNW płacony od 1 dnia 50 zł (minimum 3 dni – 2 doby) 
7. Pobyt w szpitalu w skutek choroby płacony od 2 dnia 50 zł (minimum 3 dni – 2 doby) 
8. Świadczenie z tytułu uszkodzeń ciała (jeżeli nie będzie orzeczony uszczerbek na zdrowiu)  
9. Śmierć rodzica, opiekuna prawnego Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku  
10. Oraz wile innych świadczeń, które przedstawiamy w załączonej ofercie 

 
W swojej ofercie posiadamy również bardzo atrakcyjne ubezpieczenie OC Dyrektora szkoły i OC Nauczyciela.  Możemy 

też zaoferować nowość na polskim rynku, czyli Ochronę Prawną dla Dyrektora szkoły oraz Ochronę Prawną dla 

Nauczyciela i to za bardzo atrakcyjne stawki. 

 

Oczekujemy od Państwa zaproszenia na spotkanie, na którym będą rozpatrywane oferty 

ubezpieczenia NNW w Waszej placówce. 
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