
Warunki ubezpieczenia dzieci i młodzieży szkolnej na rok 2019/2020  

dla Zespołu Szkół nr 3 w Skierniewicach 
 

Podstawa prawna: OWU EDU Plus zatwierdzone uchwałą  nr  05/07/05/2019  Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia  07maja 2019r  Ogólne Warunki Ubezpieczenia"), 
 Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń /Dz.U.z 2017r.poz.2486/ oraz Rozp. Ogólne o Ochronie Danych Osobowych /RODO z dnia 25maja 2018. 

 

ZAKRES UBEZPIECZENIA OPCJA OCHRONA PLUS 
SU 37 000 zł 

Świadczenie z tytułu zgonu  Dziecka w wyniku nieszczęśliwego wypadku (w tym również zawał serca i udar mózgu) 37 000 zł 
Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie do 30% SU Do  11 100 zł 
Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych do 30% SU Do  11 100 zł 
Świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku padaczki jednorazowo 1% SU 370 zł 
Zdiagnozowanie u dziecka sepsy  3 700 zł 
Świadczenie z tytułu  zgonu  rodzica w następstwie nieszczęśliwego wypadku  3 700 zł 
Świadczenie z tytułu pogryzienia dziecka  przez psa, pokąsania, ukąszenia/użądlenia jednorazowo  370 zł, 1850 zł - borelioza 
 Świadczenie z  tytułu trwałego inwalidztwa częściowego w zależności od rodzaju (zgodnie z Tabelą nr 4 OWU), 370 Zł za 1%  

Świadczenie z tytułu złamań kości, zwichnięć lub skręceń stawów w zależności od rodzaju (zgodnie z Tabelą nr 5 OWU), 370 zł za 1%  

Świadczenie z  tytułu uszkodzenia ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku, które wymagały interwencji lekarskiej w placówce 
medycznej i co najmniej  dwóch wizyt kontrolnych  1%SU  370zł 

Świadczenie z  tytułu wstrząśnienia mózgu w wyniku NW 1% SU 370 zł 

OPCJE DODATKOWE  

Dodatkowe świadczenie-zgon  Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego  Dodatkowo 4 000 zł – Łącznie 41 000 zł 

Poważne zachorowania –zdiagnozowanie choroby  oraz leczenie 1 000 zł 

Pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku 

(świadczenie płatne od 1 dnia pobytu w szpitalu, pobyt minimum 3 dni  w szpitalu)  
100 zł za dzień pobytu 

Pobyt w szpitalu w wyniku choroby (świadczenie płatne od 2 dnia pobytu w szpitalu, pobyt minimum 3 dni w szpitalu)  100 zł za dzień pobytu 

Oparzenia 
I stopień 10% sumy ubezpieczenia 
II stopień 30% sumy ubezpieczenia 
IV stopień 50% sumy ubezpieczenia 

 
1 000 zł 
3 000 zł 
5 000 zł 

Zwrot kosztów leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku (w tym koszty rehabilitacji) poniesionych na terenie RP  
 SU 5 000 zł do 40% sumy ubezpieczenia  

Zwrot kosztów do 2 000 zł  
 Rehabilitacja zwrot do 500 zł 

Zwrot kosztów leczenia stomatologicznego w wyniku nieszczęśliwego wypadku poniesionych na terenie RP SU 5000 zł  Zwrot kosztów do 500 zł 

Składka za Ubezpieczonego 60,00 zł 

 

INFORMACJE DODATKOWE 

 
1. OWU EDU Plus zatwierdzone uchwałą  nr 05/07/05/2019 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia  07 maja 2019r  Ogólne Warunki 
Ubezpieczenia"), znajdują się na stronie internetowej Szkoły i Towarzystwa Ubezpieczeniowego InterRisk www. interrisk.pl 
 
2. Obsługę Ubezpieczeniową prowadzi Kancelaria Brokerska Modus z siedzibą w Skierniewicach przy ul. Gałeckiego 14, 96-100 Skierniewice tel. (46) 834 92 45 
 
3. Zgłaszanie roszczeń 

 
Szkodę można zgłosić w następujący sposób: 
  
 -Internetowo – za pośrednictwem strony internetowej www.interrisk.pl link poniżej: 
 https://zgloszenie.interrisk.pl/assetclaim/new 
 
 -Pocztą tradycyjną – kompletną dokumentację należy wysłać na poniższy adres: 
 Przegr. Pocztowa nr 3334 
 40-610 Katowice 
  
 -Pocztą elektroniczną – skany wymaganych dokumentów (wskazanych w § 21 OWU)  
 należy przesłać na adres e-mail: szkody@interrisk.pl 
 
 -Telefonicznie – na numer telefonu Interrisk Kontakt: (22) 575 25 25 
 
 -za pośrednictwem Kancelarii  Brokerskiej  Modus -ul. Gałeckiego 14, 96-100 Skierniewice, tel.  (46) 834  92 45 
 
4. Do zgłoszenia roszczenia z umowy ubezpieczenia EDU PLUS niezbędne są n/w dane i dokumenty: 
 
 Dane Ubezpieczającego - Szkoły 
 -seria i numer polisy, z której będzie zgłaszane roszczenie 
 -dane osoby Ubezpieczonej  
 -dane Rodzica, Opiekuna lub osoby Uprawnionej do otrzymania świadczenia 
 -numer rachunku bankowego, na które należy wpłacić świadczenie 
 
 Wszystkie powyższe dane należy umieścić w druku zgłoszenia roszczenia. 
 Druk zgłoszenia roszczenia dostępny jest do pobrania na stronie www.interrisk.pl pod poniższym 
 linkiem: https://www.interrisk.pl/szczegoly-produktu/szkolne-edu-plus/ 
 
5. Osoby dedykowane do obsługi ubezpieczeniowo- likwidacyjnej w KB MODUS: 

  
 -Ewa Mozga, tel. 885 805 558, e-mail: emozga@modusbroker.pl 
 -Aneta Kozłowska, tel. 727 600 550, e-mail: akozlowska@modusbroker.pl 
              - -Sekretariat, Małgorzata Trębska   tel. (46) 834  92 45, 
 
Z wyrazami szacunku 
Leokadia Trebska 
Prezes Zarządu/Broker Ubezpieczeniowy KB MODUS 

    
            Skierniewice. 02.09.2019r. 
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INFORMACJE O OCHRONIE I PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

Administrator danych osobowych 
Administratorem danych jest InterRisk TU SA Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 22 (zwany dalej 

Administratorem lub InterRisk). Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email: sekretariat@InterRisk.pl, telefonicznie pod 

numerem 48 22 537 68 00 lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 
Inspektor ochrony danych  

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować – we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 

danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych – poprzez email iod@interrisk.pl, telefonicznie pod 

numerem 48 22 537 68 00 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.  

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania 
Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu: 

•  zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia, w tym dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego (podstawa prawna – art. 6 ust 1 pkt b) i pkt 

c) oraz art. 9 ust 2 pkt a) Rozporządzenia), 
•  oceny ryzyka ubezpieczeniowego w sposób zautomatyzowany w ramach profilowania klientów przed zawarciem umowy (podstawa prawna 

– art. 6 ust 1 pkt c), art. 9 ust 2 pkt a) oraz art. 22 ust 2 pkt c) Rozporządzenia), 

•  marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych Administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania (podstawa prawna – 
art. 6 ust 1 pkt f) Rozporządzenia); prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich 

usług; w przypadku marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług opartego o zautomatyzowane podejmowanie decyzji, podstawą 

przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt a) w związku z art. 22 ust 2 pkt c) Rozporządzenia, 
•  ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Panią/Panem umową ubezpieczenia (podstawa prawna – art. 6 ust 1 pkt f) 

Rozporządzenia); prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń, 

•  ewentualnie w celu podejmowania czynności w związku z przeciwdziałaniem wypłatom nienależnych świadczeń (podstawa prawna – art. 6 
ust 1 pkt f) Rozporządzenia); prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest zapobieganie i ściganie przestępstw popełnianych na jego 

szkodę, 

•  reasekuracji ryzyk (podstawa prawna – art. 6 ust 1 pkt f) Rozporządzenia); prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest 
zmniejszenie ryzyka ubezpieczeniowego związanego z umową zawartą z Panią/Panem. 

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, decyzje dotyczące Pani/Pana mogą być podejmowane w sposób zautomatyzowany 
(bez wpływu człowieka). Decyzje te mogą dotyczyć: 

1) oceny ryzyka ubezpieczeniowego (tj. zawarcia umowy ubezpieczenia i wysokości składki ubezpieczeniowej) i będą podejmowane na 

podstawie Pani/Pana danych dotyczących – w zależności od zawieranego ubezpieczenia – daty urodzenia, miejsca zamieszkania, 
wykonywanego zawodu, roku uzyskania prawa jazdy i danych dotyczących typu pojazdu, liczby szkód w ostatnich latach, informacji o 

stanie zdrowia, parametrów technicznych, wartości i lokalizacji nieruchomości; 

2) marketingu bezpośredniego własnych produktów InterRisk (kierowanie do Pani/Pana informacji marketingowych oraz oferowanie 
produktów i usług InterRisk) i będą podejmowane na podstawie Pani/Pana danych dotyczących daty urodzenia, miejsca zamieszkania, 

wykonywanego zawodu, roku uzyskania prawa jazdy i danych dotyczących typu pojazdu, liczby szkód w ostatnich latach, informacji o 

stanie zdrowia, parametrów technicznych, wartości i lokalizacji nieruchomości. 
Powyższe decyzje będą oparte o profilowanie, tj., automatyczną ocenę ryzyka ubezpieczeniowego zawarcia z Panią/Panem umowy 

ubezpieczenia (przy ocenie ryzyka ubezpieczeniowego) lub automatyczną ocenę Pani/Pana danych w celu ustalenia preferencji i 

domniemanych potrzeb w zakresie produktów ubezpieczeniowych i przedstawienia odpowiedniej oferty (przy celach marketingowych). 
Przykładowo: im więcej szkód miało miejsce w minionym okresie, tym większe może być ryzyko ubezpieczeniowe i w związku z tym 

wyliczona na podstawie automatycznej oceny ryzyka składka ubezpieczeniowa może być wyższa. W związku ze zautomatyzowanym 

podejmowaniem decyzji ma Pani/Pan prawo do zakwestionowania tej decyzji, do wyrażenia własnego stanowiska lub do uzyskania interwencji 
człowieka (tj. przeanalizowania danych i podjęcia decyzji przez człowieka). 

Okres przechowywania danych 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia lub do momentu 
wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów 

księgowych dotyczących umowy ubezpieczenia. Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane przetwarzane na podstawie prawnie 

uzasadnionego interesu Administratora (np. dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania i celów 
analitycznych) jeżeli  zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach,  chyba że wykaże on istnienie ważnych 

prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, 

dochodzenia lub obrony roszczeń. 
Odbiorcy danych 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane zakładom reasekuracji, a także podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie 

Administratora, m.in. dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu dochodzenia należności, agencjom marketingowym, 
agentom ubezpieczeniowym, podmiotom świadczącym usługi w zakresie likwidacji szkód, podmiotom archiwizującym lub usuwającym dane – 

przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. 

Przekazywanie danych poza EOG 
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom znajdującym się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.  
Prawa osoby, której dane dotyczą 
Przysługuje Pani/Panu prawo do: 

- dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,  

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest 
przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora) – w szczególności prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby 

marketingu bezpośredniego oraz profilowania, 

- wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych (w zakresie w jakim podstawą przetwarzania tych danych jest zgoda); 
wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; 

wycofanie zgody na zautomatyzowane podejmowanie decyzji w celu marketingu bezpośredniego, nie oznacza sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego,  
- przenoszenia danych osobowych (w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i przetwarzanie to 

odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie zawartej z Administratorem umowy), tj. do otrzymania od Administratora Pani/Pana 

danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego); może Pani/Pan 
przesłać te dane innemu administratorowi danych, 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane 

kontaktowe wskazane są powyżej. 
Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tzn. do Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

Informacja o wymogu podania danych 
Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia oraz do 

dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy ubezpieczenia. Podanie 

danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.  

 


