
Sprzęt stacjonarny
Sprzęt audiowizualny i RTV
Sprzęt przenośny

Sprzęt elektroniczny od szkód materialnych

Odpowiedzialność deliktowa - OC nauczyciela oraz pozostałych pracowników szkoły.
Odpowiedzialność deliktowa i kontraktowa - OC dyrektora, zastępcy dyrektora oraz osoby
pełniącej obowiązki dyrektora szkoły.
Ochrona Prawna dla osób wymienionych w punktach powyżej posiadających w/w
ubezpieczenie OC. 

Indywidualne ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej i materialnej nauczycieli oraz
pozostałych pracowników szkoły, dyrektora placówki oświatowej + Ochrona Prawna
oraz OC w związki z odbywaniem praktyk uczniowskich, w tym:

Maszyny, urządzenia, wyposażenie,
niskocenne składniki majątku
Gotówka od kradzieży z włamaniem
Gotówka od rabunku w lokalu
Gotówka w transporcie (na terenie
miejscowości) 

Mienie od kradzieży z włamaniem i rabunku

Budynki, budowle i lokale
Maszyny, urządzenia, wyposażenie,
niskocenne składniki majątku
Nakłady inwestycyjne

Mienie od ognia i innych zdarzeń losowych

Bezpieczna Szkoła z InterRisk 2021/2022

UBEZPIECZENIE MAJĄTKOWE 

Odpowiedzialność Cywilna z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia 
w trzech wariantach do wyboru z maksymalną Sumą Gwarancyjną 1mln. zł

Kamery i aparaty fotograficzne, 
Oprogramowanie,
dane i nośniki danych

Gotówka
Księgozbiory
Mienie pracownicze, mienie osób trzecich

Wandalizm związany z próbą kradzieży   
 z włamaniem
Mienie pracownicze

Oferta szkolna EDU Plus może zostać wzbogacona o następujace ubezpiecznia:

Zapraszamy do kontaktu!

Szyby i inne przedmioty
od stłuczenia

Wandalizm nie związany z próbą
kradzieży z włamaniem

Miejsce na pieczątkę Agenta

Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności zawarte są w ogólnych warunkach ubezpieczeń Biznes Pro Plus zatwierdzonych uchwałą nr 01/26/02/2019 Zarządu ubezpieczyciela z dnia 26.02.2019, Ubezpieczenia Edu Plus, Ochrona
Prawna oraz Odpowiedzialności Cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym oraz nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych zatwierdzonych uchwałą nr 02/03/03/2020 Zarządu ubezpieczyciela z dnia 03.03.2020, dostępnych
na stronie www.interrisk.pl.
 

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie przy ul. St. Noakowskiego 22, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000054136, NIP 526-00-38-806, o kapitale zakładowym w kwocie 137.640.100,00 PLN (opłacony w całości), prowadząca działalność
ubezpieczeniową i reasekuracyjną w oparciu o zezwolenie Ministra Finansów DU/905/A/KP/93 z 5 listopada 1993 r.
 

Propozycja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego

http://www.interrisk.pl/

