
3. Skladka ubezpieczeniowa

3.1.Skladka ubezpieczeniowa od jednejosoby za roczny okres ubezpieczenia NNW wynosiodpowiednto

Skladka roczna
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Dodatkowo dla nauczycieli lnterRisk TU S A VIG zapewnia mo2liwoSc wykupienia dodatkowego ubezpieczenia

odpowiedzialnoSci cywilnej nauczyciela oraz dyrektora. Skladka od jednej osoby za roczny okres ubezpieczenia

odpowiedzialnoSci cywilnej nauczyciela wynosi 4,00 zl z sumqgwarancylnqw wysokoSci 100 000,00 zl, Skladka

od lednej osoby za roczny okres ubezpieczenia odpowiedzialnoSci cywilnej dyrektora wynosi 8,00 zl z sumq

gwarancylnqw wysoko5ci 50 000,00 zl.

3.2. InterRisk TU S A. VIG zapewnia mozliwoSc bezplatnego objgcia ubezpieczeniem dzieci i mlodzie2y

bqdagcych w trudney sytuacli materialnejw liczbie odpowiadajqcej do 10% ogolnej liczby ubezpieczonych dzieci i

miodzre2y.

3.3.Platnosc skfadki ubezpieczeniowej nastgpowac bgdzie w nastqpulqcych terminach

- | rok ubezpreczenia - skladka lednorazowa platna do 31.10.2018r.

- ll rok ubezpieczenra - skladka lednorazowa platna do 31.10.2019r.
- lll rok ubezpieczenia - skladka yednorazowa platna do 31,10.2020r.

3.4.Dopuszcza sig mo2liwoSc oplaty skladki w terminach poznielszych z zaslrzeieniem dotyczqcym ochrony

ubezpieczeniowel opisanym w pkt 4.2

4. 0kres ubezpieczenia:

- | rok ubezpieczenia od 01.09,2018 r. do 31.08.2019 r.
- ll rok ubezpieczenia od 01.09.2019 r. do 31.08.2020 r.
- lll rok ubezpieczenia od 01,09.2020 r. do 31,08.2021 r.

4.1.W ka2dym roku ubezpieczenia ochrona ubezpieczeniowa trwa 12 miesiqcy w stosunku do wszystkich osob

ktore oplacq skladkq ubezpieczeniowq w terminach okreslonych w pkt 3.3. na podstawie listy ubezpieczonych

wraz z oplatqskladki
4.2.Ochrona ubezpieczeniowa w odniesieniu do osob ktore oplacq skladkg w terminach po2niejszych ni2

okreslone w pkt 33. rozpoczyna sig od dnia nastQpnego po oplaceniu skladki i tnrva do 31 08.2019 w I roku

ubezpieczenia do 31 0B 2020 w ll roku ubezpieczenia oraz do 31082021 w lll roku ubezpieczenia z

rozliczeniem skladki za kazdy miesrqc udzielonej ochrony ubezpieczeniowej,

5. Realizacja Swiadczen

5.1. W przypadku zgloszenra roszczen InterRisk TU S.A. VIG wykonuje zobowiqzania najpozniej

w terminie 30 dni od daty otzymania zawiadomienia o zdarzeniu objqtym odpowiedzialno5ciq wykonawcy. W

przypadku gdy wyjaSnienie w powyzszyrn terminie okolicznoSci koniecznych do ustalenia odpowiedzialnosci

wykonawcy w stosunku do ubezpieczonego albo wysoko6ci zobowiqzania okazalo sig niemo2liwe, Wykonawca

wykonule zobowi4zania w qiqgu 14 dniod dnia w ktorym przy zachowaniu nale2ytej starannoSciwylaSnienie tych

okolrcznoSci bylo mo2liwe z tyn ie czqsc bezsporna iwiadczenia zostanie wyplacona w terminie 30 dni

Ponadto w ciqgu 7 dni od daty wplywu roszczenia bqdzie wysylane pismo z pro5bqo uzupelnienie dokumentacji

oraz listq informacji niezbqdnych do zakonczenia procesu likwidacli roszczenia.

5.2 Wykonawca orzeka o przyznaniu swiadczenia bez powolywania komisji lekarskich na podstawie kompletnej

zgromadzoney dokumentacyi medycznel W przypadku braku akceptacji przez l-)bezpieczonego takleg0

orzeczenia, oowolvwana bedzie komisia lekarska,
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