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OFERTA UBEZPIECZENIA TOWARZYSTWA INTERRISK 
SUMA UBEZPIECZENIA: 19 000 zł 

Rodzaj świadczenia Wysokość świadczenia 

śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku  (w tym 
również zawał serca i udar mózgu) 19 000    

śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku 
komunikacyjnego  23 000       

trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku 
za 1% uszczerbku zgodnie z tabelą norm uszczerbku na zdrowiu   190 zł za 1%  

świadczenie z tytułu uszczerbku w wyniku padaczki  1 900    

koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie 5 700    

koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych                          5 700    

zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy 1 900    
śmierci przedstawiciela ustawowego w następstwie nieszczęśliwego 
wypadku 1 900    

pogryzienia lub ukąszenia przez zwierzęta 380    

wstrząśnienie mózgu w wyniku nieszczęśliwego wypadku 380    

amputacja kończyny lub części kończyny w wyniku nowotworu 
złośliwego 1 900    

dodatkowa ochrona podczas wycieczki szkolnej 380    

koszty leczenie w wyniku nieszczęśliwego wypadku 400 

uszkodzenie ciała w wyniku NW lub zdarzenie objęte umową, które 
wymagało interwencji lekarskiej 50    

Pobyt w szpitalu w wyniku NW 
30 zł za dzień 

Płatne od drugiego dnia pobytu 

Pobyt w szpitalu w wyniku choroby 
30 zł za dzień 

Płatne od drugiego dnia pobytu 

Koszty stomatologiczne w wyniku NW 250  

Poważne zachorowanie 1 000  

Składka za jedną osobę (przedszkole) 32,00 zł 
Składka za jedną osobę (pozostali uczniowie) 40,00 zł 
UWAGA  składka nie uwzględnia ochrony dla uczniów wyczynowo uprawiających sport, czyli uczniów klas 

sportowych w szkołach sportowych oraz uczniów uczęszczających do klubów sportowych. Rozszerzenie zakresu 

możliwe za dodatkową składką. 
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ZGŁOSZENIE ROSZCZENIA  

 

1) InterRisk TU S.A.: 

- 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: interrisk.szkody@vigekspert.pl, 

- online na stronie www.interrisk.pl, 

 

 

 

2) Pomoc ze strony Inter – Broker 

- 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, 

 

 

Osoba do kontaktu: 

Imię i nazwisko Rafał Cimek 

Telefon 
kontaktowy 

(81) 563 29 02 lub 697 990 107 

Adres e-mail r.cimek@interbroker.pl 
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