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Ubezpieczenie NNW szkolne – elementy istotne 

dla skutecznej likwidacji szkody 
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Proces zawarcia umowy ubezpieczenia 

Pamiętaj, że w ubezpieczeniu grupowym każdy rodzic/ opiekun prawny, pełnoletni uczeń 

lub student ma prawo do: 

 zapoznania się ze wszystkimi warunkami umowy ubezpieczenia wraz z ogólnymi 

warunkami ubezpieczenia 

 rozmowy z pośrednikiem, który oferuje ubezpieczenie 

 otrzymania od Ubezpieczającego wszystkich warunków umowy ubezpieczenia wraz z 

ogólnymi warunkami ubezpieczenia 

 

W umowie ubezpieczenia Ubezpieczający zobowiązał się do doręczenia ubezpieczonym 

warunków umowy, w tym Ogólnych Warunków Ubezpieczenia EDU PLUS zawierających 

informację, o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i 

reasekuracyjnej i udzielenia niezbędnych informacji dotyczących ochrony ubezpieczeniowej 

przed wyrażeniem przez nich zgody na objęcie ochroną ubezpieczeniową. 

 

W umowie ubezpieczenia Ubezpieczający zobowiązał się do doręczenia ubezpieczonym 

warunków umowy, w tym Ogólnych Warunków Ubezpieczenia EDU PLUS  
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Proces zawarcia umowy ubezpieczenia 

Jak identyfikujemy osoby ubezpieczone? Dzięki liście osób ubezpieczonych: 

Lista jest dokumentem potwierdzającym przystąpienie dziecka, ucznia czy studenta do 

grupowego ubezpieczenia. Pamiętaj nie zawsze 100% uczniów jest ubezpieczone w danej szkole!   

      

Oświadczam, że otrzymałem(am) i zapoznałem(am) się z warunkami umowy 

ubezpieczenia, doręczonymi OWU EDU Plus zatwierdzonymi uchwałą  nr 

01/27/03/2018 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 27 marca 

2018r.  ("Ogólne Warunki Ubezpieczenia"), informacją o której mowa w art. 17 ust. 1 

ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, informacją dotyczącą 

możliwości i procedury złożenia i rozpatrzenia skarg i reklamacji, organu właściwego 

do ich rozpatrzenia oraz pozasądowego rozpatrywania sporów.* 

Oświadczam, że otrzymałem(am) ustandaryzowany dokument zawierający informacje o 

produkcie ubezpieczeniowym. Jestem świadomy, że dokument ten ma charakter 

informacyjny, a pełne informacje o produkcie ubezpieczeniowym zawarte są w 

Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. 

Niniejsze oświadczenia składam dobrowolnie. 

Wysokość składki za osobę:  wpisać kwotę Wyczynowe uprawianie sportu: ¨ TAK  /   ¨ NIE - właściwe zaznaczyć 

Lp. Imię Nazwisko PESEL/Data urodzenia podpis Ubezpieczonego/ opiekuna prawnego Ubezpieczonego 

1         

* Jeśli owu przekazywane są na trwałym  nośniku danych to oświadczenie brzmi: Oświadczam, iż wyrażam zgodę na otrzymanie OWU na trwałym nośniku danych oraz oświadczam, iż otrzymałem(am) i zapoznałem(am) się z warunkami 

umowy ubezpieczenia, doręczonymi OWU EDU Plus zatwierdzonymi uchwałą  nr 01/27/03/2018 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 27 marca 2018r.  ("Ogólne Warunki Ubezpieczenia"), informacją o której mowa w 

art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, informacją dotyczącą możliwości i procedury złożenia i rozpatrzenia skarg i reklamacji, organu właściwego do ich rozpatrzenia oraz pozasądowego rozpatrywania 

sporów. 

Lista usprawnia proces likwidacji szkody – szybka weryfikacja ubezpieczonych bez konieczności 

potwierdzania danych w szkole czy tez dostarczania potwierdzonego druku przez szkołę. 

Listę dołączysz do polisy – załączając ją w każdej formie do portala. Uwaga nowość w iPortalu – 

usprawnienie dla pośrednika i pracowników likwidacji szkód. 
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Proces likwidacji szkody – niezbędne oświadczenia 

Niezależnie od sposobu zgłoszenia szkody:  

 telefonicznie 

 online 

 mail 

 tradycyjnie (pisemnie) 

Ubezpieczony lub rodzic / opiekun prawny może być 
proszony o złożenie stosownych oświadczeń, o ile 
dostarczona dokumentacja medyczna jest 
niewystarczająca do podjęcia stanowiska w sprawie 
zgłaszanej szkody. 

W terminie 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia szkody, pracownik likwidacji może poprosić o 

dostarczenie oświadczenia: 

Wyrażam zgodę na uzyskiwanie przez InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group od podmiotów 

wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów, które 

udzielały lub będą udzielać mi świadczeń zdrowotnych, informacji o okolicznościach związanych z oceną 

ryzyka ubezpieczeniowego i weryfikacją podanych przeze mnie danych o stanie mojego zdrowia, 

ustaleniem prawa do świadczenia z zawartej umowy ubezpieczenia i wysokością tego świadczenia, w 

zakresie określonym w ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Równocześnie 

wyrażam zgodę na udostępnianie InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group przez wyżej wymienione 

podmioty dokumentacji medycznej. 
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