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Jakie ważne informacje?
ważny jest odpowiedni wybór wariantu ubezpieczenia Edu Plus
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ubezpieczenie Edu Plus dostępne jest online
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ubezpieczenie grupowe czy ubezpieczenie indywidulane

obowiązki Ubezpieczającego w ubezpieczeniu grupowym, niezbędne dokumenty

zgłoszenie szkody w ubezpieczeniu Edu Plus
8.2018
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InterRisk działa zgodnie z zaleceniami Komisji Nadzoru
Finansowego (KNF)
•

13 lipca 2017 r. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) opublikowała komunikat w sprawie
ubezpieczeń NNW szkolnego

•

W komunikacie KNF przedstawił zalecenia w odniesieniu do praktyk zakładów ubezpieczeń
związanych z oferowaniem ubezpieczeń NNW szkolnego
• Komunikat dostępny jest na stronie KNF:
https://knf.gov.pl/o_nas/komunikaty?articleId=57474&p_id=18

•

KNF zwrócił uwagę na zapewnienie odpowiednich informacji klientom celem dokonania przez nich
optymalnego wyboru wariantu ubezpieczenia oraz kwestię związaną z oferowaniem wynagrodzeń i
gratyfikacji ubezpieczającemu lub podmiotom działającym na rzecz lub w imieniu ubezpieczającego.
Ponadto KNF zidentyfikowała wątpliwości prawne, wymagające wyjaśnienia celem zapewnienia
zakładom ubezpieczeń odpowiedniego poziomu pewności uwarunkowań wykonywanej działalności
gospodarczej (ubezpieczeniowej)

InterRisk oferuje ubezpieczenia szkolne w pełni zgodnie z zaleceniami KNF!
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Od Twojej decyzji zależy, jaką ochronę zapewnisz swojemu dziecku
W ubezpieczeniu Edu Plus masz do wyboru aż 5 opcji (Podstawowa,
Podstawowa Plus, Ochrona, Ochrona Plus i Progresja), a każdą można
rozszerzyć o dowolnie wybrane świadczenia z katalogu 16 świadczeń.
Opcje różnią się zakresem, sposobem ustalenia wysokości uszczerbku
na zdrowiu lub świadczeń za poszczególne urazy.
Przykład: opcja Podstawowa – uszczerbek ustalany na bazie tabeli
uszczerbków; w opcji Progresja dodatkowo świadczenie jest powiększone
o współczynnik progresji, czyli im wyższy uszczerbek tym wyższe
świadczenie; opcja Podstawowa Plus, Ochrona, Ochrona Plus wypłata
na podstawie tabel znajdujących się w OWU)

Sprzedawca powinien przedstawić Ci pełną ofertę Edu Plus!
Ważne! Od Twojego wyboru zależy to, jak kompleksowa będzie ochrona Twojego dziecka i jakie
świadczenie otrzyma w razie wypadku.
Pamiętaj! Im wyższa suma ubezpieczenia, tym wyższe świadczenie
Sprzedawca powinien podać Ci przykłady jak wysokość sumy ubezpieczenia wpływa na wysokość świadczeń
i jaki wpływ ma to na wysokość składki.
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Pamiętaj! Im wyższa suma ubezpieczenia, tym wyższe świadczenie
Przykład poważnego urazu: W wyniku potknięcia na chodniku dziecko upadło w wyniku czego doszło do złamania kości
podudzia. Dziecko przebywało 5 dni w szpitalu, przeprowadzono szereg badań oraz operację (zespolenie drutami kirschnera.
Koszty badań lekarskich wyniosły około 400 zł, a koszty dalszej rehabilitacji to ok. 100 zł/ za sesję. Czy niska suma
ubezpieczenia pokryje wszystkie koszty?
Świadczenia, które przysługują na
bazie wybranej oferty:

uszczerbek na zdrowiu w
wysokości 4% (pkt. 159 A 1 Tabeli
Norm Uszczerbku na Zdrowiu ) tj.
10.000x4% = 400zł

pobyt w szpitalu w wyniku NW 1%
SU za każdy dzień tj. 3 dni x 50 zł =
150zł

operacja w wyniku NW tj. 500 x
25% = 125 zł

koszty leczenia w wyniku NW tj.
1.000 zł x 20% = 200zł
Łącznie Ubezpieczony utrzymuje
świadczenie w wysokości: 875 zł

Zapytaj sprzedawcę o wyższe sumy ubezpieczenia - każda klasa może mieć inny wariant, inne opcje!
Sprawdź czy ochrona obejmuje również uprawiane sporty przez Twoje dziecko!
Pamiętaj! W każdym dowolnym czasie możesz kupić ubezpieczenie indywidulane dla Twojego dziecka, w którym
spersonalizujesz
te świadczenia, na których Tobie najbardziej zależy.
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Różne opcje, różne świadczenia w razie wypadku…
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Różne opcje, różne świadczenia w razie wypadku…

DUOiZ, DPr, DLS

Wybierz ochronę i kup polisę dla dziecka online
Innowacyjna aplikacja EDU Plus Online
Za jej pośrednictwem rodzic może zapoznać się z
indywidualnie przygotowaną dla szkoły ofertą ubezpieczenia
oraz wybrać dla swojego dziecka taki wariant ochrony, jaki
uzna za najlepszy. Bez zaangażowania personelu szkoły może
ubezpieczyć dziecko oraz zapłacić składkę. Otrzyma również
indywidualny certyfikat potwierdzający ubezpieczenie dziecka.

EDU Plus Online
Ubezpieczenie nigdy nie było prostsze
Zapytaj sprzedawcę o dostęp do Edu Plus
online!
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Ubezpieczenie grupowe czy ubezpieczenie indywidualne?
Kto może zawrzeć umowę ubezpieczenia?
→ w ubezpieczeniu grupowym – jednostka samorządu terytorialnego reprezentowana przez
umocowaną osobę fizyczną np. dyrektora
Przypominamy: Zgodnie z przepisami prawa umowa grupowego
ubezpieczenia szkolnego ma charakter dobrowolny, a jej zawarcie
zależy od woli ubezpieczających. To oni decydują, zgodnie z zasadą
swobody umów, czy i na jakich warunkach zawrą umowę ubezpieczenia.

→ w ubezpieczeniu indywidualnym – przedstawiciel ustawowy ubezpieczonego, tj. rodzic, opiekun
prawny
W ubezpieczeniu indywidualnym ochrona dopasowana jest
do indywidualnych preferencji, często bez możliwości uzyskania ochrony
w tak szerokim zakresie jak wynegocjowana
w ubezpieczeniu grupowym.
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Pamiętaj, że ubezpieczając dziecko w ubezpieczeniu szkolnym

Masz 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
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Obowiązki Ubezpieczającego w umowie grupowej
→ Ubezpieczający w umowie grupowej (umowa ubezpieczenia zawierana na cudzy rachunek zgodnie z art. 808
kodeksu cywilnego) ma obowiązek:
 w celu zawarcia umowy przekazać niezbędne dane: imiona, nazwiska dzieci/ uczniów/ studentów na rzecz
których umowa zostanie zawarta
 zgodnie z art. 19 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej powinien doręczyć warunki
ubezpieczenia ubezpieczonym (wymagana jest ścisła współpraca pomiędzy InterRisk a Ubezpieczającym,
szczególnie w zakresie informacji przez kogo ma być ponoszony koszt składki)
 niedoręczenie warunków umowy, w sytuacji kiedy koszt składki ponoszony jest przez ubezpieczonego powoduje,
że InterRisk nie może powoływać się na postanowienia ograniczające lub wyłączające jego odpowiedzialność

 w przypadku umowy ubezpieczenia, gdzie koszt składki nie jest ponoszony przez ubezpieczonego sankcja
związana z niedoręczeniem warunków umowy, o których mowa wyżej, nie ma zastosowania
 udostępnić dokument „Obowiązek Informacyjny InterRisk TU SA Vienna Insurance Group jako Administratora
Danych Osobowych”
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Obowiązek Informacyjny InterRisk jako Administratora 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 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27.04.2016r. („Rozporządzenie”),
• ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą 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 zawartą umową ubezpieczenia.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
Decyzje dotyczące Pani/Pana nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (bez wpływu 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.

Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane zakładom reasekuracji, a także podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zleceni e 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),
- 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,
- 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.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Informacja o wymogu podania danych
Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia– bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy ubezpieczenia.
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Obowiązki Ubezpieczającego w umowie grupowej
Wzór – zawierający potwierdzenie zapoznania z obowiązkiem informacyjnym InterRisk jako
Administratora danych:
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.
Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a), że przysługuje mi prawo składania skarg i zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez InterRisk, zwanych dalej łącznie reklamacjami. Reklamację
można złożyć w każdej jednostce organizacyjnej InterRisk obsługującej klientów w następujący sposób: a) w formie pisemnej – osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera albo b)
ustnie - telefonicznie poprzez InterRisk Kontakt (nr tel.: 22 575 25 25) lub osobiście do protokołu w jednostce organizacyjnej InterRisk obsługującej klientów. InterRisk udziela odpowiedzi na reklamację w
formie papierowej lub na trwałym nośniku w ciągu 30 dni od dnia otrzymania reklamacji lub w ciągu 60 dni w szczególnie skomplikowanych przypadkach. Odpowiedź na reklamację osoby fizycznej może być
dostarczona za pomocą poczty elektronicznej tylko na wniosek tej osoby.
Oświadczam, że zapoznałem(am) się z treścią dokumentu „Obowiązek Informacyjny Administratora Danych Osobowych” InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group, który został mi przedstawiony jako
osobie, której dane dotyczą.
Wysokość składki za osobę:

wpisać kwotę :____________PLN

Wyczynowe uprawianie sportu:

• TAK / • NIE - właściwe zaznaczyć

Imię i nazwisko (dziecka, ucznia, studenta) :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Podpis Ubezpieczonego/ opiekuna prawnego Ubezpieczonego:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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Obowiązki Ubezpieczającego w umowie grupowej
Wynikające z RODO:
 Czy niezbędna jest umowa powierzenia danych pomiędzy dyrektorem a firmą, w imieniu której jest zbierana
składka?

W związku z zawarciem umowy ubezpieczenia grupowego nie jest wymagane zawarcie dodatkowej umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych pomiędzy zakładem ubezpieczeń, a ubezpieczającym. Ubezpieczający nie przetwarza bowiem danych osobowych w imieniu
administratora (zakład ubezpieczeń), a zatem nie występuje w roli podmiotu przetwarzającego, czyli tzw. procesora.
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych jest zawierana pomiędzy podmiotem przetwarzającym i administratorem. Podmiotem
przetwarzającym jest podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora (art. 4 pkt 8 RODO), natomiast administrator to podmiot,
który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (art. 4 pkt 7 RODO). W relacji między
Ubezpieczającym a Ubezpieczycielem, oba podmioty występują w roli niezależnych administratorów danych osobowych.

DUOiZ, DPr, DLS

Jak zgłosić szkodę z ubezpieczenia szkolnego?
online na:

1

www.interrisk.pl

2
telefonicznie

3

4

5
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mailem na adres:

pisemnie na adres:

szkody@interrisk.pl

InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group
Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa

osobiście w dowolnej jednostce InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group adresy na www.interrisk.pl
8.2018
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