OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO
przygotowana przy udziale firmy Inter – Broker Sp. z o.o.

Osoba do kontaktu:
Imię i nazwisko

Anna Korszeń, Katarzyna Łuć, Violetta Horbowiec, Magdalena Korszeń

Telefon kontaktowy

83 343 66 48
bialapodlaska@interbroker.pl

Adres e-mail
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m.korszen@interbroker.pl
v.horbowiec@interbroker.pl
k.luc@interbroker.pl

PORÓWNANIE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
OFERTA Z PRZYZNANIEM
ODPISU LUB FUNDUSZU
PREWENCYJNEGO W
WYSOKOSCI 30 %

OFERTA Z PRZYZNANIEM
ODPISU LUB FUNDUSZU
PREWENCYJNEGO W
WYSOKOSCI3 30 %

OFERTA BEZ PRZYZNANIA
ODPISU LUB FUNDUSZU
PREWENYCJNEGO

OFERTA BEZ PRZYZNANIA
ODPISU LUB FUNDUSZU
PREWENYCJNEGO

INTERRISK WARIANT I

INTERRISK WARIANT II

INTERRISK WARIANT III

INTERRISK WARIANT IV

SU 14 500 zł

SU 17 000 zł

SU 22 000 zł

SU 25 000 zł

14 500 zł

17 000 zł

22 000 zł

25 000 zł

145 zł za 1% uszczerbku)

170 zł za 1% uszczerbku)

220 zł za 1% uszczerbku)

250 zł (za 1% uszczerbku)

Do 4350 zł
(do 30%SU)

do 5 100 zł
(do 30%SU)

do 6 600 zł
(do 30%SU)

do 4350 zł
(do 30%SU)
145 zł
(1%SU)

do 5 100 zł
(do 30%SU)
170 zł
(1%SU)

do 6 600 zł
(do 30%SU)
220 zł
(1%SU)

Do 7 500 zł
(do 30%SU)
250 zł
1%SU

14 500 zł
(100% SU)

17 000 zł
(100% SU)

22 000 zł
(100% SU)

25 000 zł
(100% SU)

zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy

Jednorazowo 1450 zł
(10%SU)

Jednorazowo 1 700 zł
(10%SU)

Jednorazowo 2 200 zł
(10%SU)

Jednorazowo 2 500 zł
10%SU

śmierć przedstawiciela ustawowego
Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego
wypadku

Jednorazowo 1450 zł
(10%SU)

Jednorazowo 1 700 zł
(10%SU)

Jednorazowo 2 200 zł
(10%SU)

Jednorazowo 2 500 zł
(10%SU)

Jednorazowo 290 zł
(2%SU)
a) 290 zł
b) 580 zł
(od 2% do 4%)

Jednorazowo 340 zł
(2%SU)
a) 400 zł
b) 680 zł
(od 2% do 4%)

Jednorazowo 440 zł
(2%SU)
a) 440 zł
b) 880 zł
(od 2% do 4%)

Jednorazowo 500 zł
2%SU
a) 500 zł
b) 1000 zł
(od 2% do 4%)

świadczenie z tytułu amputacji kończyny lub
części kończyny spowodowanej nowotworem
złośliwym

Jednorazowo 1450 zł
(10%SU)

Jednorazowo 1700 zł
(10%SU)

Jednorazowo 220 zł
(10%SU)

Jednorazowo 2 500 zł
(10%SU)

oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku

II stopień – 350 zł
III stopień – 1050zł

II stopień – 300 zł
III stopień – 900 zł

II stopień – 300 zł
III stopień – 900zł

II stopień – 300 zł
III stopień – 900zł

Świadczenia

100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku
nieszczęśliwego wypadku
1% uszczerbku na zdrowiu w wyniku
nieszczęśliwego wypadku
koszty nabycia wyrobów medycznych, będących
przedmiotami ortopedycznymi i środków
pomocniczych
koszty przekwalifikowania zawodowego osób
niepełnosprawnych
z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku
padaczki
śmierć Ubezpieczonego w wyniku
nieszczęśliwego wypadku (w tym również zawał
serca i udar mózgu)

pogryzienie przez psa, pokąsania, ukąszenia
wstrząśnięcie mózgu w wyniku nieszczęśliwego
wypadku
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Do 7 500 zł
(30 % SU)

odmrożenia

pobyt w szpitalu w wyniku NNW

pobyt w szpitalu w wyniku choroby

koszty leczenia w wyniku NW
koszty leczenia stomatologicznego w wyniku
NW
SKŁADKA ROCZNA OD OSOBY
(z włączeniem SKS-ów)
SKŁADKA ROCZNA OD OSOBY (dla szkół i
klas sportowych, z włączeniem wyczynowego
uprawiania sportu)
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IV stopień -17500zł
II stopień – 100 zł
III stopień – 300zł
IV stopień -500zł
30,00zł za każdy dzień
( świadczenie wypłacane za każdy
dzień pobytu w szpitalu, warunek
hospitalizacja minimum 2 dni. W
przypadkach kolejnych,
następujących po sobie pobytów w
szpitalu w związku z tym samym
NNW świadczenie przysługuje od
pierwszego dnia pobytu.
Świadczenie przysługuje max za
90dni)
30,00zł za każdy dzień
( świadczenie wypłacane za każdy
dzień pobytu w szpitalu, warunek
hospitalizacja minimum 2 dni. W
przypadkach kolejnych,
następujących po sobie pobytów w
szpitalu w związku z tym samym
NNW świadczenie przysługuje od
pierwszego dnia pobytu.
Świadczenie przysługuje max za
60dni)
do 300zł
do 300zł

IV stopień -1500zł
II stopień – 100 zł
III stopień - 300zł
IV stopień -500zł
20,00zł za każdy dzień
( świadczenie wypłacane za każdy
dzień pobytu w szpitalu, warunek
hospitalizacja minimum 2 dni. W
przypadkach kolejnych,
następujących po sobie pobytów w
szpitalu w związku z tym samym
NNW świadczenie przysługuje od
pierwszego dnia pobytu. Świadczenie
przysługuje max za 90dni)
20,00zł za każdy dzień ( świadczenie
wypłacane za każdy dzień pobytu w
szpitalu, warunek hospitalizacja
minimum 2 dni. W przypadkach
kolejnych, następujących po sobie
pobytów w szpitalu w związku z tym
samym NNW świadczenie
przysługuje od pierwszego dnia
pobytu. Świadczenie przysługuje max
za 60dni)
do 250zł
do 250zł

40,00 zł

45,00 zł

51,90 zł

58,60 zł

IV stopień -1500zł
IV stopień -1500zł
II stopień – 100 zł
II stopień – 300 zł
III stopień - 300zł
III stopień – 900 zł
IV stopień -500zł
IV stopień -1500 zł
40,00zł za każdy dzień
40,00zł za każdy dzień
( świadczenie wypłacane za każdy ( świadczenie wypłacane za każdy
dzień pobytu w szpitalu, warunek dzień pobytu w szpitalu, warunek
hospitalizacja minimum 2 dni. W
hospitalizacja minimum 2 dni. W
przypadkach kolejnych,
przypadkach kolejnych,
następujących po sobie pobytów w następujących po sobie pobytów w
szpitalu w związku z tym samym
szpitalu w związku z tym samym
NNW świadczenie przysługuje od NNW świadczenie przysługuje od
pierwszego dnia pobytu.
pierwszego dnia pobytu.
Świadczenie przysługuje max za
Świadczenie przysługuje max za
90dni)
90dni)
40,00zł za każdy dzień (
40,00zł za każdy dzień (
świadczenie wypłacane za każdy
świadczenie wypłacane za każdy
dzień pobytu w szpitalu, warunek dzień pobytu w szpitalu, warunek
hospitalizacja minimum 2 dni. W
hospitalizacja minimum 2 dni. W
przypadkach kolejnych,
przypadkach kolejnych,
następujących po sobie pobytów w następujących po sobie pobytów w
szpitalu w związku z tym samym
szpitalu w związku z tym samym
NNW świadczenie przysługuje od NNW świadczenie przysługuje od
pierwszego dnia pobytu.
pierwszego dnia pobytu.
Świadczenie przysługuje max za
Świadczenie przysługuje max za
60dni)
60dni)
do 300zł
do 300zł
do 250zł
do 300zł

40,00 zł
51,80 zł

45,00 zł

58,30 zł

Wyczynowe uprawianie sportu – forma aktywności fizycznej podejmowana w celu uzyskania, w drodze
indywidualnej lub zbiorowej rywalizacji, maksymalnych wyników sportowych, polegająca na uprawianiu
przez Ubezpieczonego sportu:
 poprzez uczestniczenie w treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub
szkoleniowych w ramach pozaszkolnych klubów, związków i organizacji sportowych,
 podczas zajęć wychowania fizycznego odbywających się w ramach obowiązującego planu lekcji w
klasach/szkołach sportowych.
W rozumieniu niniejszych OWU za wyczynowe uprawianie sportu nie uważa się aktywności fizycznej
Ubezpieczonego polegającej na:
 uczestniczeniu w treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub
szkoleniowych w ramach szkolnych (uczniowskich) klubów sportowych (tzn. SKS),
 uprawianiu sportu podczas zajęć wychowania fizycznego odbywających się w ramach
obowiązującego planu lekcji, za wyjątkiem sytuacji, gdy Ubezpieczony jest uczniem klasy lub
szkoły sportowej,
 udziale Ubezpieczonego w zawodach wewnątrzszkolnych lub międzyszkolnych, za wyjątkiem
sytuacji, gdy Ubezpieczony jest uczniem klasy/szkoły sportowej,
 rekreacyjnym uprawianiu sportu.
IN TE RR ISK T U S .A .
KORZYŚCI DLA PERSONELU I PLACÓWKI OŚWIATOWEJ
1.
2.
3.
4.
5.

Możliwość uzyskania środków w postaci odpisu na Radę Rodziców lub fundusz prewencyjny –
do 30% składek,
Możliwość zwolnienia z opłaty składki 10% uczniów będących w trudnej sytuacji finansowej,
Możliwość objęcia programem nauczycieli oraz pozostały personel placówki oświatowej na
warunkach takich samych jak dzieci,
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i materialnej nauczycieli, z tytułu wykonywania zawodu,
OC dyrektora,
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kontraktowej dyrektora placówki oświatowej.

KORZYŚCI DLA UBEZPIECZONYCH DZIECI
1. Możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia na 12 m-cy, 13 m-cy, 24 m-ce,
2. Ochrona ubezpieczeniowa w ciągu całego roku szkolnego i wakacji (365 dni w roku, przez 24 godz. na
dobę) na całym świecie,
3. Szeroki zakres ubezpieczenia - wybór wielu dodatkowych ryzyk rozszerzających ochronę
4. Szybki, prosty i nowoczesny sposób zgłaszania szkód - zgłoszenie on-line (możliwość podglądu
statusu szkody)
5. Uproszczona procedura wypłaty świadczeń
6. Możliwość objęcia ochroną dzieci/uczniów wyczynowo uprawiających sport (za opłatą składki
dodatkowej)
7. Brak karencji
8. Wypłata świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu od pierwszego dnia (warunek hospitalizacja
minimum 2 dni)
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INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I MATERIALNEJ NAUCZYCIELI
ORAZ POZOSTAŁYCH PRACOWNIKÓW SZKOŁY, DYREKTORA PLACÓWKI OSWIATOWEJ (ZASTĘPCY
DYREKTORA ORAZ OSOBY PEŁNIĄCEJ OBOWIĄZKI DYREKTORA)
W przypadku objęcia ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków wszystkich uczniów w danej
szkole, nauczyciele i pozostali pracownicy szkoły oraz dyrektor placówki oświatowej, zastępca
dyrektora oraz osoba pełniąca obowiązki dyrektora mogą wykupić indywidualne ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej i materialnej oraz ubezpieczenie kosztów ochrony prawnej na następujących
warunkach:
Zakres ubezpieczenia obejmuje:
1)

2)

Odpowiedzialność deliktową nauczyciela i pozostałych pracowników szkoły (OC nauczyciela
oraz pozostałych pracowników szkoły):
na podstawie Klauzuli – ubezpieczenie OC Nauczyciela oraz pozostałych pracowników szkoły
Odpowiedzialność deliktową i kontraktową (OC dyrektora, zastępcy dyrektora oraz osoby
pełniącej obowiązki dyrektora):
na podstawie Klauzuli – ubezpieczenie OC Dyrektora, Zastępcy Dyrektora oraz osoby pełniącej
obowiązki dyrektora.

Suma gwarancyjna i składka:
Zakres ubezpieczenia

Odpowiedzialność cywilna z tytułu
wykonywania zawodu nauczyciela

Składka od placówki

Odpowiedzialność cywilna dyrektora

InterRisk I
50 000,00 zł na wszystkie
zdarzenia
Podlimit na jedno
zdarzenie
5 000,00 zł
Udział własny 100,00 zł
30,00 zł
50 000,00 zł na wszystkie
zdarzenia
Podlimit na jedno
zdarzenie 25 000,00 zł
Udział własny 100,00 zł

Składka

90,00 zł

InterRisk II
100 000,00 zł na jedno i
wszystkie zdarzenia
Udział własny 100,00 zł
100,00 zł
100 000,00 zł na wszystkie
zdarzenia
Podlimit na jedno
zdarzenie 50 000,00 zł
Udział własny 100,00 zł
150,00 zł

Podstawa zawarcia ubezpieczenia: ogólne warunki ubezpieczenia EDU PLUS zostały zatwierdzone
uchwałą nr 01/29/03/2016 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 29.03.2016 r.
Odpowiedzialność InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group w zakresie odpowiedzialności cywilnej
rozpoczyna się od pierwszego dnia roku szkolnego pod warunkiem, że w terminie do 60 dni od
pierwszego dnia roku szkolnego:
1) do InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group zostanie przekazany wniosek o zawarcie umowy
ubezpieczenia OC,
2) Ubezpieczony złoży oświadczenie o braku wiedzy nt. jakichkolwiek okoliczności mogących
skutkować jego odpowiedzialnością cywilną z tytułu przedmiotowej umowy ubezpieczenia OC,
3) zostanie opłacona składka / pierwsza rata składki z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia OC.
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PORÓWNANIE POZOSTAŁYCH UZYSKANYCH OFERT
Oferta nr 1 – UNIQA TU S.A.
Zakres ubezpieczenia

UNIQA WARIANT I

UNIQA WARIANT II

SU 10 000 zł

SU 12 000 zł

10 000 zł

12 000 zł

100 zł (za 1% uszczerbku)

Zachorowanie na sepsę (posocznicę) meningokową lub pneumokokową

1 000 zł
1 000 zł

120 zł (za 1%
uszczerbku)
1 200 zł
1 200 zł

Pogryzienie przez psa, które skutkuje co najmniej jedną pełną dobą pobytu w szpitalu

1 000 zł

1 200 zł

100 zł do 1 000 zł

120 zł do 1 200 zł

500 zł

600 zł

3 000 zł

3 600 zł

10 zł

12 zł

Zgon rodzica ubezpieczonego w wyniku NW

1 000 zł

1 200 zł

SKŁADKA ROCZNA OD OSOBY

35,00 zł

42,00 zł

SKŁADKA ROCZNA OD OSOBY (dla szkół i klas sportowych, z włączeniem
wyczynowego uprawiania sportu)

42 ,00 zł

50,40 zł

Śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku
Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku
Świadczenie za zgon w wyniku samobójstwa

Uszczerbek/zgon z powodu zawału serca lub udaru mózgu
Przeszkolenie zawodowe
potwierdzona orzeczeniem

Ubezpieczonego,

którego

niepełnosprawność

Zwrot kosztów leczenia ubezpieczonego na terenie RP
Pobyt ubezpieczonego w szpitalu wskutek NW
płatne przez max. 30 dni i po min. 1 pełnej dobie pobytu w szpitalu

1.
2.
3.
4.

została

Za sporządzenie listy imiennej ubezpieczonych – dodatkowo 10% zniżki.
Za posiadanie certyfikatu „Bezpieczna szkoła” – 10% zniżki.
Fundusz prewencyjny na rzecz placówki oświatowej – 25% składki zainkasowanej za ubezpieczenie NNW
Zwolnienie z opłaty składki: 10% ubezpieczonych dzieci/młodzieży w trudnej sytuacji materialnej.
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Oferta nr 2 – COMPENSA TU S.A.
Lp.

Zakres ubezpieczenia

COMPENSA TU S.A.

1
2
3
4
5

10 000 zł
5 000 zł (dodatkowa suma ubezpieczenia)
100 zł (za 1% uszczerbku)
5 000 zł (dodatkowa suma ubezpieczenia)
200 zł

7
8

Śmierć ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku
Śmierć wskutek NW w środku lokomocji lub ataków sabotażu i terroru
Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW
Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek aktów sabotażu
Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia, ukąszenia, użądlenia
Jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia NW w przypadku, gdy nie
został orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu
Zwrot kosztów operacji plastycznych
Zwrot kosztów leczenia

9

Dzienne świadczenie szpitalne wskutek NW

10

Jednorazowe świadczenie z tytułu leczenia szpitalnego wskutek NW

11
12
13
14
15

Jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania
Zasiłek dzienny z tytułu krótkotrwałej niezdolności do nauki
Zwrot kosztów rehabilitacji
Zwrot kosztów naprawy, wypożyczenia lub nabycia środków specjalnych
Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osoby niepełnosprawnej
Zwrot kosztów pogrzebu w przypadku śmierci prawnego opiekuna
Ubezpieczonego
Jednorazowe świadczenie na wypadek śmierci prawnego opiekuna
Ubezpieczonego wskutek NW

6

16
17

150 zł
Do 4 000 zł
Do 4 000 zł
15,00 zł za każdy dzień
( świadczenie wypłacane za każdy dzień pobytu w szpitalu,
warunek hospitalizacja minimum 2 dni.
1 000 zł (warunek: pobyt trwający nieprzerwanie co
najmniej 14 dni)
1 000 zł
5 zł / dzień (za każde pełne 30 dni niezdolności)
Do 4 000 zł
Do 4 000 zł
Do 5 000 zł

SKŁADKA BEZ ODPISU DLA SZKOŁY
1. Forma ubezpieczenia – imienna
2. Wsparcie dla palcówki : 30% w postaci bonów (żywnościowy, stypendialny, edukacyjny, bezpieczeństwa)
3. ubezpieczenie obejmuje całodobowo NNW powstałe na terytorium całego świata
4. Szybki, prosty i nowoczesny sposób zgłaszania szkód - zgłoszenie on-line (możliwość podglądu statusu szkody)
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1 000 zł
1 500 zł
36,00 zł

Oferta nr 3 – AXA TUiR S.A.
Lp.

1
2
3
4
5
6
7
8

Zakres ubezpieczenia

Śmierć ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku
Śmierć ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego
Trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku
Śmierć przedstawiciela ustawowego w następstwie NW
Zwrot kosztów zakupu lub naprawy protez i środków pomocniczych NW
Koszty leczenia i rehabilitacji w wyniku NW
Pobyt w szpitalu w wyniku NW
Poważne zachorowania
SKŁADKA BEZ ODPISU DLA SZKOŁY

AXA WARIANT I

AXA WARIANT II

SU 12 000 zł

SU 15 000 zł

12 000 zł
16 000 zł
120 zł (za 1% uszczerbku)
2 000 zł
Limit do 1 200 zł
Limit do 1 200 zł
20 zł / dzień
1 000 zł
24,00 zł

15 000
19 000
150 (za 1% uszczerbku)
2 000
Limit do 1 500
Limit do 1 500
30 zł / dzień
1 000 zł
33,00 zł

*Możliwość rozszerzenia ochrony o pobyt w szpitalu w związku z chorobą:
Zakres ubezpieczenia
Pobyt w szpitalu w związku z chorobą trwający nieprzerwanie minimum 4
dni
Składka dodatkowa
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AXA I

AXA II

20 zł / dzień

50 zł / dzień

20,00 zł

35,00 zł

Oferta nr 4 – AIG Europe Ltd

Lp.

1

4
5
6
7
8
9
10
11
12

Śmierć ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku
Śmierć ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku
komunikacyjnego lub nieszczęśliwego wypadku na terenie placówki
oświatowej
Trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego
wypadku
Śmierć przedstawiciela ustawowego w następstwie NW
Koszty pogrzebu
Dodatek dla osoby ratującej życie
Pogryzienia lub ukąszenie przez zwierzęta
Wstrząśnienie mózgu u ubezpieczonego w wyniku NW
Koszty leczenia w wyniku NW
Świadczenie z tytułu poparzeń
Pobyt w szpitalu w wyniku NW
Okaleczenie i oszpecenie twarzy w wyniku NW

13

Uszkodzenie zębów w wyniku NW

14
15
16

Poważne zachorowania
Przebudowa domu lub modyfikacja pojazdu
Świadczenie z tytułu porażenia / paraliżu
Uszkodzenie ciała w wyniku NW lub zdarzenie objęte umową, które
wymagało interwencji lekarskiej
Liczba zwolnionych uczniów
Składka (bez względu na rodzaj placówki) bez odpisu
Składka (bez względu na rodzaj placówki) – odpis 20%

2
3

17
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Zakres ubezpieczenia

AIG WARIANT I

AIG WARIANT II

SU 10 000 zł

SU 15 000 zł

10 000 zł

15 000 zł

15 000 zł

20 000 zł

100 zł (za 1% uszczerbku)

150 zł (za 1% uszczerbku)

1 000 zł
5 000 zł
5 000 zł
200 zł
200 zł
Limit do 1 000 zł
Limit do 2 000 zł
30 zł / dzień
Limit 2 500 zł
Limit 800 zł
(150 zł na 1 ząb)
2 000 zł
Limit 5 000 zł
5 000 zł

1 500 zł
5 000 zł
5 000 zł
200 zł
200 zł
Limit do 1 500 zł
Limit do 2 500 zł
40 zł / dzień
Limit 3 000 zł
Limit 1 000 zł
(150 zł na 1 ząb)
2 500 zł
Limit 7 500 zł
7 500 zł

100 zł

150 zł

10%
25,00 zł
32,00 zł

10%
35,00 zł
44,00 zł

Oferta nr 5 – Gothaer TU S.A

Lp.

1
2

Zakres ubezpieczenia

Śmierć ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku
Śmierć ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku na
terenie placówki oświatowej

3

Trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku

4
5

Zadośćuczynienie za krzywdę
Pogryzienia przez zwierzęta lub ukąszenia przez owady,

6

Zwrot udokumentowanych kosztów nabycia środków pomocniczych

7
8

Zasiłek z tytułu niezdolności do nauki lub pracy spowodowanej
nieszczęśliwym wypadkiem
Świadczenie z tytułu korepetycji
Liczba zwolnionych uczniów
Składka

1) Zwyżka za wyczynowe uprawianie sportu – 50% składki
2) 50% zniżki za ubezpieczenie drugiego i kolejnego dziecka z rodziny wielodzietnej
3) Brak odpisu dla placówki oświatowej lub funduszu prewencyjnego
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Gothaer WARIANT I

Gothaer WARIANT II

SU 10 000 zł

SU 15 000 zł

10 000 zł

15 000 zł

20 000 zł

30 000 zł

500 zł
200 zł
Limit do
2 000 zł

150 zł (za 1%
uszczerbku)
750 zł
200 zł
Limit do
3 000 zł

200 zł jednorazowo

300 zł jednorazowo

Tak
12%
24,23 zł

Tak
15%
37,31 zł

100 zł (za 1% uszczerbku)

Z poważaniem
Anna Korszeń
Dyrektor Inter Broker Sp. z o. o.
Oddział w Białej Podlaskiej
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