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EDU PLUS zatwierdzonyó
potwierdzająca zawarcie umowy ubezpieczenia grupowĘo EDU PLUS na podsiawis Ogółnyń Warnków Ub€zpiocz€nia
Towarźystwo UbezpisżŃ spółka Akcyjna Vienna ln§urance Group z dnia 3 mar€ 2020 roku.

uówaĘ

nr 0'l/03/03/2020

lll

Zaządu lnterRisk

UBEZPlECZAJĄCY
OSOBA PRAWNA

placóWki:
Rodzaj placówki:
Adres:

zespórszxÓr

Nazwa

Adres

zespół
UL.

UCEALNYGH lTEcHNlczNYcH NR

szkól

Jednostka

ośWiatowa: zespół szkół

WśNloWA56,02-520 WARSZAWA

korespondencyjny: ut- wlŚHrcwn

s6; 02-520 WARSZAWA

PoLsKA; PoWAT WARSZAWA

5211275il

NlP:
REGON:
E-mail:

1

Telefon

stacjonamy:

22ilu499

000180456

SEKRETARIAT@TMI,EDU.PL

UBEZPIECZAJĄGY

-

Telefon komórkowy:

OSOBA DO KONTAKTU

clzlo

lmię i nazwisko:

EMlLlA

E-mail:
stacjonamy:

SEKRETARIAT@TMI,EDU.PL
Telefon komórkowy:

ź264644s9

Telefon

UBEzPlEczENl: DZIECI, uczNIoWtE, sTUDENcl

!

PRACoWNICY: zEsPÓŁ szKÓŁ LlcEALNYcH lTEcHNlczNYcH

NR1

oKRES UBEzPlEczENlA
Data

początku:

2o21ą9-o1

Data

końca:

2022.08.81

zAKREs UBEzPlEczENlA
oPcJA UBEzPlEczENlA
OPCJA OCHRONA PLUS

Suma
ubezpieczenia

Rodzai świadczenia

Wysokość śwlada,aenla w

oń

dodatkowo 100% sU

Wlsokość świadczenia w zł
40 00u zł (lącznle ze
śWiadaeniem z okt 2)

1.

Śmierć ubezpiwonego na lerenie plaóWki ośWiatowe.i w Wyniku NW

2.

Śmierć Ubezpieczonego

3.

Koszty nabycia wyrobóW medycznyoh wydawanych na że€nie oraż koszty
zakupu lub naprawy okularów lub aparatu 9uchowego uszkodzonych w wyniku N\^
na terenie plaówki Ńwiatowej

4.

Koszty pżekwalifikowania zawodowego o§ób niepełnosprawnych w Wyniku NW

5.

Pogryzienie, poĘsanie, ukąszenie

6,

Rozpoznanie u Ubezpieeonego §ep§y

7,

Śmigć opiekuna prawnąo lub mdzica

8.

Uszeerbok na zdrcwiu

9.

Truałe inwalidztwo eęśdowe W wyniku NW

zgodnie z TABELĄ NR 4 oWU

10.

złamanie kości, ilichnięcia lub skrę€nia

zgodnie z

ll.

Uszkodzsnb ciała w wyniku NW, wymaga!ącego inteMgncii lakaBkiej w plaóW€
medycnej i minimum dwóch wizyt kontrclnydt

,l2.

Wst-ząśnienie mózgu w wyniku NW

jodnoEzowo

1

%

sU

zatrucie pokarmowe lub nagłe Ztrucie gaŻaml bądż poażenie prądem lub

iedno€zowo

5%

sU

1 000

zł

jednorazowo

5olo

sU

1 000

zł

13

11.

W

W

wyniku NW (w tym również

W

awał srca

,100%

i udar mózgu)

następstwie NW

Centrala
uI. Noakowskiego 22
00ó68 Warszawa

www.interrisk.pl

chorób

sU

do 30%

20 000

zł

siawóW

,iBdnoraNo 20% sU

4 00o zl

jednoroowo 10% SU

2 000 zł

sąd Rejonowy dla M. St, Warszawy
Xll Wydział Gospodarczy KRS

KRs 0000054136

Kapitał zakładowy i kapitał wpłacony:

KoPlA

1

do 6 000 zł
200 zł lub 400 uł

37.&10.1 00 PLN

1

TABEĘ
1%

odzwieżęcyń (bąblowica,

do 6 000 zł W tym okulary
korekcyjno i aparaty słuchowe do 200 zł

jednorazowo 1oń SU w przypadku pogryżienia
lub 2% W puypadku pokąsania, ukąszenis

jednorazowo

riorunffi

Rozpoznanie u Ubezpieeonogo

20 000 zł

do 30% sU w tym okulary korekcyjne i aparaty
§fuóowe - do 200 zł

wyniku 8taku padaczki

toksoplazmoa, wśdeklżna)

sU

%

sU

NR 5 oWU

SU

2o0zł
od 400 zł

od2oo

ż

200 zł

2ooź

ZeAłlol€nio Ministra Finansów Du/905/A,/KP/93
z dnia 5listopada ,l993 r.
REGoN 010644132
NlP 526_00_3&806

1I4

lnterRiskTU S_A.
Vienna lnsurance Group
oddział l w warszawie
ul. Domaniew§ka 39, o2Ą7 2 w a6zawa
tel. (22) 337-8&86,tax. (22| 337-86-63

lnterRiskB§
VlENNA lNsURANcE GROUP

ROZSZERZENIE ZAKRESU WYBRANEJ WŻEJ OPCJI UBEZPIECZENIA
O OPCJE DODATKOWE:
opcia Dodatkowa Dl - śmierćUb*piffim€o
k^mllnikaNinAnó

następstwie wypadku

W

suma

Wysokość świadczenia w

ubezpieczenia
2 000,00 zł

W

szpiialu

W

wyniku nisszczęś|iwogo wypadku

oŃa

oodas(orra D§ - pobyfu w szpil.alu w wyniku chorcby
opcja Uooafiowa Ub - Howaae qorooy (nowoMor 4o5[wy, paraila, IilBwyUUtrlu§U
nerek, poliomyelitis, utrata wzroku, ulra,ta mowy, utrata słuchu, anemia aplastyczna,
stwardnienie rozsiane, cukzyca typu l, niewydolnośćserca, ńoroby
autoimmunologicżne, zapalenie opon mózgow}rdzeniowych, transplaniacja głównych
wyniku nieszcęśliwego Wypadku

opcia Dodatkowa D8 - op€mcje

W

opcia Dodalkowa D9 - operacje

w wyniku

kczty lwgnia

chorcby
wyniku niBgeęśliwąo wypadku

opda Dodatkowa D10

-

Ópcla oodatkom
Wniku NW

- czasowa niezdolnŃć Ubezpieczonego do nauki iilub pracy w

D1 1

W

opqa Dodatkowa D13 - koszty lecenia stomatologicznego

opcia Dodatkowa D,l4 - uciążliwe leĘenie

w wyniku

W

wyniku nieszczęślwego

nieszeęśliwegowypadku

3 000,00 zł
2 000.00 zł

,l00%
sU
su za każdy dzleń (świadBenie

2 000 zł

płatne od 1
dnia pod Warunkiem pobytu W szpitalu minimum
t rlni\
,l,ń
za Kazoy ozen
oo ó_go
10ń

opcja Dodatkowa D4 - pobyt

Wysokość świadczenia w zł

%

§U

30 zł

lswBoczenle

20d

dnia oobńu)

2 000,00 zl

100%

2ooo

sU

ź

2 000,00 zł

zgodnie z TABELĄ NR 8 oWU

zgodnig z oWU

2 000.00 Zł

zgodnig z TABELĄ NR 9 oWU

zgodnie z oWU

do 100% sU podlimit na rehabilitację 1 00o zł

do 2 oo0 zł

2 000,00

zł

2 000,00 zł
1 000,00

zł

1oń

sU

a

20ż

każdy dzień

do ,l00% sU, max. 300 zł za jeden
do 100%

200,00 Zł

do1 000ż

ąb

sU

2oo

ż

sKŁADKA
Łączna składka za osobę (PLN,
(uczniowie)

Łączna składka za osobę (PLN,
(oracownicv)

Łączna składka za osobę (PLN]
(dyrektorzy)

Uczniowi€

Lp.

597

1

Liczba ubezpieczonych

2

zniżka składki - liczba osób będąca w trudnej sytuacjl
/śtanowiacźdo 1 0ol" liczbv osób ubezoieczonvch)

3

Składka za 1 osobę

4

składka Ęcznie

zl

0,00

zl

65,00

zl

Dyrektorzy
3

l0
65,00 zł

65,00

38 155,00 zł

195,00
38 350,00

Łączna składka do zapłaty za w§zystkie osoby

5

Pracownicy

65,00

zł
zł

zł

Tryb płatnościskładki: jednorazowo

składka płatn8 jednorazov,lo gotóWką&Egle!€E

do dnia 2021 -10-31.

Konto lnterRisk TU S.A. Vienna lnsurance Group:

17 1240 6960 7170 0012 5009 5925.

płatna w termlnle

Kwota

Rata

38 350,00

1

zł

2021-10-31

INTEGRALNĄ czĘŚĆ uMoWY sTANoWlĄ zAŁĄCZNlKl:

n

imienna lista ubezpieczonych

ośWlADczENlA

2.
3.

4.
5,

6.

oświadczam, że otrzymałem(am) i zapoznałem(am) się z warunkami umowy ubezpieczenia, w tym z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Edu Plus zatwierdzonymi
uchwałą nr 01/03 to3i2o2o oriz ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia odpowiedżalności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym oraz nauczycieli i dyreKorów
plaówek oświatowych w ramach oferty EDU Plus zatwierdzonyó uchwaĘ nr 0ZO3lO3l2O20 Zanądu lnterRisk Towarzystwa Ubezpieczeń Spółki Akcyjnei Vienna
insurance Group z Ónia 3 marca2020 roku ('Ogólne Warunki Ubezpieczenia-), informacją o której mowa w ań. 'l7 ust. 1 ustawy o działalnościubezpieczeniowej i
reasekuracyjnej, informacją dotycząą możliwościi procedury złożenia i rozpatżenia skarg i reklamacji, organu właściwegodo ich rozpatrzenia oraz pozasądowego
rozpatrpvania sporów,
ośWiad'czam, że otrzymalem(am) ustandaryzowany dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym, Jestem Świadomy(ma), że dokument ten ma
charaKer informacyiny, a pelne informacje o produkcie ubezpieczeniowym zawańe są W ogólnych Warunkach Ubezpieczenia,
oświadczam, że pŹeó zawalciem umowy ubezpieczenia zostałem(am) poinformowany(na) o możiwości pżeprowadzenia badania moich wymagań i potęeb w
zakresie ochrony ubezpieczeniowej. Potwierdzam, że niniejsza umowa ub€zpieczenia jest zgodna z moimi Wymaganiami i potlzebami W zakesie ochrony
ubezpieczeniowej, a także z wymaganiami i potrzebami w zakresie ochrony ubezpieczeniowej osób ubezpieczonych w przypadku gdy została zawańa na cudzy
rańunek (W tym w formie ubezpieczenia grupowego).
oświadczim,-źezostałem(am) poinformowany(na) o charaKeże Wynagrodzenia otrzymywanego przez agenta lub osoby wykonujące czynności dystrybucyjne zakładu
Ubezpieczeń W zwiąku z proponowanym zawarciem umowy ubezpieczenia.
Ubezpieczający wyraza zgodę na przekazanie pzez lnterRisk informacji o ostatecznej liczbie ubezpieczonych oraz ostatecznej WysokoŚci składki w Postaci
elektronicznej, na adres email wskazany w umowie ubezpieczenia,
Wyrażam zgodę na otżymywanie od lniterRisk TU Vienna lnsurance Group informacji handlowo-marketingowych, w tym z użyciem urządzeń telekomunikacyjnych i tzw.
auitomatycz-nyctr system-ówwywolującyó - wybierając jako formę kontaktu: Wiadomości elekfoniczne (w tym mail, sms/mms, komunikaty w serwisie intemetowym);
Rozmowę te|efoniczną (w Vm lVR).
centrala
ul. Noakowskiego 22
00-668 Warszawa
Www.intenisk.pl

Sąd Rejonowy dla M. SL Warszawy
Xll Wydział Gospodarczy KRS

KRs 00000s136

Kapitał zakładowy i kapitał wpłacony: 137.640.100 PLN

KoPlA

Zozwolenie Ministra Finansów DI/905/AJKP/93
z dnia 5 listopada 1 993 r.
REGoN 010644132
NlP 52&0G3&806

lnterRiskTU SA.
Vienna lnsurarrce Group
oddział l w warszawie
ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa
tel, (22) 337-8&86, fax. (22) 337-8&63

lnterRiskB§
VlENNA lNsURANcE GR0UP

Przekazvwanie danych Doza EoG
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom znajdującym się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym,
Prawa osoby. którei dane dotvczą
PrzysłUguje Pani/Panu prawo do:
- dostępu do Pani/Pana danych, w tym otrzymania ich kopii;
- żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia pżetwarzania danych,
_ wńiesienia sprzeciwu wobec przetwarzanla Pani/Pana danych osobowych (w zakresie, w jakim podstawą przetważania danych jest pżesłanka prawnie
uzasadnionego interesu Administratora) - w szcz€gólności prawo sprzeciwu przysługuje wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu
bezpośredniego oraz profi lowania,
- wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danyń osobowych (w zakresie w jakim zgoda stanowi podstawę tego pzetwarzania); wycofanie zgody nie ma
wphyrłu na zgodnośó z prawem przetwazania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wymfaniem;
_ przenoszenia danych osobowych (w zakresie, wjakim Pani/Pana dane są pzetwarzane w sposób zautomatrżowany i pżetwarzanie to odblłva się na podstawie
zgody lub na podstawie zawartej z Administratorem umowy), ti. do otżymania od Administratora PanilPana danych osobowych, w ustrukturrzowanym, powszechnie
używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego); może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych,
W celu skorzystania z powyżsrych praw należy skontaktować się z Administratorem lub z lnspoktorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są
powyżej.
Ponadto pzysługuie Pani/Panu prawo Wniesienia skargi do oĘanu nadzorczego zajmu,iącego się ochroną danyń osobowych, tzn. do Ulzędu ochrony Danych
Osobowych,
podanie danych osobowych w zl^/iązku zzawieraną umową jest dobrowolne ale konieczne do zawarcia i wykonywania umowy
możliwe zawarcie umowy ubezpieczenia. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

- bez

podania danych osobowych nie jest

Niniejsze oświadczenia składam dobrowolnie.

ABC plus Barbara
00-375

tr'/a

13111

tel./fax 22 826 5

WARSZAWA, 2021-08-22

NlP

1

Miejscowość,data

lnsurance Group

Czytelny podpis Ubezpieczającego

ANT|DOTUM PLUS - dla Twojego Dziecka
Opieka medyczna na wysokim poziomie

centrala
ul, Noakowskiego 22
00-668 Warszawa
WWW.interrisk.pl

sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
xll Wydzial Gospodarcuy KRS
KRs 0000054136

Kapitał zakładowy i kapitał wpłacony:

zealvolenie Ministra Finansów Du/905/A/KP/93
z dnia 5 li§topada 1993 r,

1

37.640,100 PLN

REGoN 010644132
NlP 526-00-38-806

