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Broker 
Inter-Broker Sp. z o.o., ul. Żółkiewskiego 5, 87-100 Toruń 
tel. 56 658-42-60; faks 56 658-42-61, 63  
e-mail: interbroker@interbroker.pl 
 

Bezpośrednia obsługa brokerska 
Inter-Broker Sp. z o.o.  
Przedstawicielstwo w Lublinie 
ul. Szeligowskiego 8/6 
20-883 Lublin 
tel.: (81) 532 42 31 
fax: (81) 532 42 33 
 
OSOBA DO KONTAKTU 
Rafał Cimek - tel.: 81 532 42 31, kom.: 697 990 107, 
email: r.cimek@interbroker.pl 
 

  Nadzór merytoryczny ze strony Brokera 

Z-ca Dyrektora Oddziału w Lublinie  - Aneta Horecka 
email: a.horecka@interbroker.pl  
 

Kontakt z brokerem w sprawie szkód 
Paulina Malczuk 
Paulina Skoczylas 
tel. (81) 532 42 31,  
email: szkody.lublin@interbroker.pl 

Ubezpieczyciel 
 
InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 
Vienna Insurance Group 
Oddział w Lublinie 
ul. Zamojska 47  
20-102 Lublin 
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 InterRisk S.A. 

Suma ubezpieczenia 30 000 zł 

Składka za jednego ucznia 42,00 zł 
Śmierć ubezpieczonego w wyniku NW (w tym zawał 

serca i udar mózgu) 30 000 zł 

Śmierć ubezpieczanego w wyniku NNW na terenie 
placówki oświatowej 60 000 zł 

Śmierć ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego 
wypadku komunikacyjnego 32 000 zł 

Trwały uszczerbek na zdrowiu (świadczenie za 1% 
uszczerbku) 300 zł  

Uszkodzenie ciała w wyniku nieszczęśliwego wypadku 
bez uszczerbku na zdrowiu 

300 zł 
wymagana interwencja lekarska  

i minimum dwie wizyty kontrolne 
Śmierć rodzica lub przedstawiciela ustawowego 
Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego 

wypadku 
3 000 zł 

Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na 
zlecenie lekarza  

9 000 zł 
w tym koszty zakupu okularów i aparatu słuchowego 

uszkodzonych w wyniku NW  
na terenie placówki oświatowej  

(limit na okulary i aparat słuchowy max 200 zł) 
Koszty przekwalifikowania zawodowego osób 

niepełnosprawnych 9 000 zł 

Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy 6 000 zł 
Pogryzienie przez psa 300 zł  

Pokąsanie i ukąszenie  600 zł 
Wymagany minimalnie 2 dni pobytu w szpitalu 

Rozpoznanie u Ubezpieczonego chorób odzwierzęcych 1 500 zł 

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    

Wstrząśnięcie mózgu w wyniku nieszczęśliwego 
wypadku 

300 zł 
(wymagany dwudniowy pobyt w szpitalu) 

Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki  
300 zł 

(pod warunkiem zdiagnozowania padaczki w okresie 
ubezpieczenia) 

Zatrucie pokarmowe lub zatrucie gazami, bądź 
porażenie prądem lub piorunem 1 500 zł 

Oparzenia 200 -  1000  zł 
W zależności od stopnia płatne od II stopnia 

Świadczenie szpitalne z tytułu NW (za jeden dzień 
pobytu) 

42  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 

Świadczenie szpitalne z tytułu choroby (za jeden dzień 
pobytu) 

42  zł  
płatne od drugiego dnia pobytu pod warunkiem pobytu 3 

dniowego, max płatne za 100 dni 
Koszty leczenia w wyniku NNW  1 000 zł 

Koszty rehabilitacji 1 000 zł 
W ramach kosztów leczenia 

Koszty stomatologiczne w wyniki NNW (dotyczy tylko 
zębów stałych) 

500 zł 
max do 300 zł na ząb 

Zwrot kosztów leków 
300 zł 

wymagane 4 dni pobytu w szpitalu leki wypisane przez 
lekarza prowadzącego leczenie szpitalne 
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KORZYŚCI DLA UBEZPIECZONYCH 

1. Ochrona ubezpieczeniowa w ciągu całego roku szkolnego i wakacji (365 dni w roku, przez 

24 godz. na dobę) na całym świecie, 

2. Szeroki zakres ubezpieczenia -  wybór wielu dodatkowych ryzyk rozszerzających ochronę  

3. Gwarancja wypłaty świadczenia nawet w przypadku, kiedy nieszczęśliwy wypadek nie 

spowoduje powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu (wymagana w takich przypadkach 

interwencja lekarska i dwie wizyty kontrolne) 

4. Niskie składki ubezpieczeniowe - atrakcyjna relacja sumy ubezpieczenia za trwały uszczerbek 

do ceny ubezpieczenia, możliwość dostosowania składki do Państwa oczekiwań 

5. Wyczynowe uprawianie sportu w zakresie ubezpieczenia – ochrona również podczas zajęć w 

pozaszkolnych klubach sportowych 

6. Świadczenia za pobyt w szpitalu w wyniku NW i choroby w tym również z powodu COVID-19 

7. Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji w związku z NW – ubezpieczyciel w ramach zawartych 

propozycji zwróci uzasadnione koszty leczenia i rehabilitacji na terenie RP 

8. Szybki, prosty i nowoczesny sposób zgłaszania szkód  

9. Uproszczona procedura wypłaty świadczeń 

10. Bezpłatna opieka brokera w zakresie obsługi ubezpieczenia oraz likwidacji szkód 

 

SPOSÓB ZGŁASZANIA ROSZCZEŃ 

1. Do szkoły  

- uzupełniony druk zgłoszenia szkody wraz z dokumentacją medyczną można złożyć w sekretariacie 

szkoły. Szkoła przekazuje dokumentację do Brokera Ubezpieczeniowego w celu realizacji roszczenia, 

dlatego wymagane będzie podpisanie stosownego upoważnienia i zgodę na przetwarzania danych 

osobowych przez Brokera. 

2. Do Brokera Ubezpieczeniowego: 

- listem poleconym lub osobiście poszkodowany może złożyć roszczenie na odpowiednim druku 

zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami na adres biura Inter-Broker w Lublinie: ul. Szeligowskiego 

8/6, 20- 883 Lublin 

- pocztą elektroniczną na adres mail: szkody.lublin@interbroker.pl 

POMOC BROKERA JEST BEZPŁATNA I WYKONYWANA JEST W RAMACH SERWISU 

BROKERSKIEGO I UMOCOWANIA OTRZYMANEGO PRZEZ PLACÓWKĘ OŚWIATOWĄ 
UWAGA: zgłoszenie do brokera będzie możliwe jeżeli Ubezpieczony lub jego opiekun prawny upoważni Spółkę Inter – Broker 

Sp. z o.o. do reprezentowania poszkodowanego przed zakładem ubezpieczeń oraz wyrazi zgodę na przetwarzanie danych przez 

Inter – Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu w celu zgłoszenia i prowadzenia roszczenia osoby, której dane dotyczą. 

3. Bezpośrednio do Ubezpieczyciela: 

- telefonicznie za pośrednictwem Call Center pod nr telefonu 022 212-20-12, 

- pisemnie (odpowiedni druk zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami):  

a) pocztą tradycyjną na adres: Spółdzielnia Usługowa VIG Ekspert, Aleje Jerozolimskie 162, 02-342 

Warszawa,  

b)  Pocztą elektroniczną na adres mail: umowy.generalneir@vigekspert.pl, 

- online na stronie www.interrisk.pl, 

mailto:szkody.lublin@interbroker.pl
mailto:umowy.generalneir@vigekspert.pl
http://www.interrisk.pl/

