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OFERTA  UBEZPIECZENIA  SZKOLNEGO 
przygotowana przy udziale firmy Inter – Broker Sp. z o.o. 
dla uczniów Szkoły Podstawowej w Gałdowie 
 

 
Program ogólnopolski - Rok szkolny 2022/2023 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoba do kontaktu: 

Imię i nazwisko Mateusz Narzyński 

Telefon kontaktowy 56/ 658-42-87 lub  697-990-333 

Adres e-mail m.narzynski@interbroker.pl 

 

 

 

 

 

 

 

Klauzula tajemnicy przedsiębiorstwa: 

Informacje zawarte na wszystkich stronach niniejszego dokumentu stanowią tajemnicę naszego przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 

ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz tajemnicę przedsiębiorcy i nie mogą być nikomu 

udostępnione za wyjątkiem dyrektora placówki, pracownika wskazanego przez dyrektora oraz Rady Rodziców. 



 

2 | S t r o n a  

 

KORZYŚCI DLA PERSONELU I PLACÓWKI OŚWIATOWEJ 

 

1. Zniżka z tytułu ilości osób w trudnej sytuacji do 10%, 

2. Możliwość objęcia programem nauczycieli oraz pozostały personel placówki 

oświatowej na warunkach takich samych jak dzieci, 

3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i materialnej nauczycieli, z tytułu 

wykonywania zawodu 

4. 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  

5. Uproszczona procedura wypłaty świadczeń 

6. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również dzieci/ uczniów wyczynowo 

uprawiających sport (bez zwyżki składki) 

7. Brak karencji 
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Zgłoszenie roszczenia 

 

InterRisk TU S.A.: 

 

1. zgłoszenie on-line poprzez stronę https://interrisk.pl/zglos-szkode/  „internetowe 

zgłoszenie szkody” 

2. telefonicznie za pośrednictwem Call Center pod nr telefonu (22) 212-20-12 lub (22) 

575-25-25, 

3. pisemnie (odpowiedni druk zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami):  

a) pocztą tradycyjną na adres: InterRisk TU S.A., Vienna Insurance Group przegroda 

pocztowa nr 3334, 40-610 Katowice, z dopiskiem „Likwidacja szkód” 

b)  pocztą elektroniczną na adres mail: szkody@interrisk.pl, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://interrisk.pl/zglos-szkode/
mailto:szkody@interrisk.pl


 

4 | S t r o n a  

 

Porada brokerska – rekomendacja najkorzystniejszej oferty 

Na podstawie przeprowadzonego konkursu oraz analizy złożonych ofert 

rekomendujemy Państwu przyjęcie oferty złożonej przez InterRisk TU S.A.. Oferta w 

najwyższym stopniu spełnia Państwa oczekiwania i potrzeby. W trakcie 

przygotowywania konkursu ustaliliśmy następujące potrzeby i oczekiwania: 

1) przygotowanie oferty w takiej samej składce jak aktualnie lub podobnej 

2) wzrost odszkodowania z tytułu pobytu w szpitalu  

3) dodatkowe produkty ubezpieczeniowe – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

nauczycieli z tytułu wykonywanego zawodu oraz ubezpieczenie odpowiedzialności 

cywilnej dyrektora, 

 W tym miejscu warto zwrócić jednak uwagę na fakt, że wybór konkretnej oferty 

uzależniony powinien być od indywidualnych decyzji rodziców i opiekunów dzieci. 

Dlatego też proponujemy bezpieczne rozwiązanie w postaci przeprowadzenia 

głosowania przed podjęciem decyzji o wyborze oferty oraz przekazania im informacji o 

istotnych zapisach zawartych w OWU. Wyrażą oni tym samym swoją opinię na temat 

interesującego ich kształtu ochrony, a także wykonawcy usługi ubezpieczeniowej. Dla 

każdego Ubezpieczonego może być ważne nie tylko to jakie są wysokości świadczeń w 

poszczególnych ryzykach, czy wysokość składki, ale również to który Ubezpieczyciel 

zapewni komfort najwyżej jakości obsługi ubezpieczeniowej.  

          Ze swojej strony, zapewniamy wsparcie i pomoc we wdrożeniu i obsłudze 

wybranego programu ubezpieczeniowego, w tym również pomoc w procesie 

uzyskiwania świadczeń (analiza sprawy, odwołanie). 
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Wariant dla Szkoły i Przedszkola  
 

Lp. ŚWIADCZENIE Aktualne 

1. 
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku  (w tym 
również zawał serca i udar mózgu) 

15 000 zł 

2. 
śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku na 
terenie placówki oświatowej 

30 000 zł 

3. 
Trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego 
wypadku za 1% uszczerbku  

150 za 1% uszczerbku 

4. Koszty nabycia wyrobów medycznych wydanych na zlecenie  Do 4 500 zł 

5. 
w tym koszty zakupu lub naprawy okularów lub aparatu słuchowego 
uszkodzonych w wyniku NW na terenie placówki oświatowej 

Do 200 zł 

6. 
koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych w 
wyniku NW 

Do 4 500 zł 

7. pogryzienie, pokąsania lub ukąszenia 300 zł 

8. rozpoznanie u Ubezpieczonego sepsy 3 000 zł 

9. 
śmierć rodzica lub opiekuna prawnego  Ubezpieczonego w następstwie 
nieszczęśliwego wypadku 

1 500 zł 

10. uszczerbek na zdrowiu w wyniku padaczki 1 500 zł 

11. wstrząśnięcie mózgu w wyniku nieszczęśliwego wypadku 450 zł 

12. 
Zatrucia pokarmowe, nagłe zatrucia gazami, bądź porażenie prądem 
lub  piorunem 

750 zł 

13. 

Rozpoznanie u ubezpieczonego chorób odzwierzęcych (bąblowicy, 
toksoplazmozy, wścieklizny, boreliozy) 

+ koszty leczenia w związku z ukąszeniem/ usunięciem kleszcza 

750 zł 

Do 200 zł 

14. 
Amputacja kończyny lub części kończyny w wyniku nowotworu 
złośliwego 

1 500 zł 

15. 
Dodatkowa ochrona podczas wycieczki szkolnej – uszczerbek na 
zdrowiu 

300 zł 

16. 
Uszkodzenie ciała w wyniku nieszczęśliwego wypadku bez uszczerbku 
na zdrowiu 

150 zł 

19. Pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku  100 zł 

20. Pobyt w szpitalu w wyniku choroby  100 zł 

Składka łączna: 22,40 zł 
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Gdyby chcieli Państwo zmodyfikować dodatkowe rozszerzenia ochrony, 

to oczywiście istnieje taka możliwość i możemy je dopasować zgodnie z Państwa 

oczekiwaniami. 

Podstawa zawarcia ubezpieczenia: Oferta przygotowana na podstawie Ogólnych 

Warunków Ubezpieczenia EDU Plus zatwierdzonych uchwałą nr  01/25/03/03/2022 

Zarządu InterRisk TU S.A. ViennaInsuranceGroup z d nia 25.03.2022r. Wyłączenia i 

ograniczenia odpowiedzialności zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia EDU 

Plus zatwierdzonych uchwałą nr 01/25/03/2022 Zarządu InterRisk S.A. Vienna Insurance 

Group z dnia 25.03.2022r..  dostępnych na stronie www.interrisk.pl 

 

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I MATERIALNEJ NAUCZYCIELI 

ORAZ POZOSTAŁYCH PRACOWNIKÓW SZKOŁY, DYREKTORA PLACÓWKI 

OSWIATOWEJ  

 

InterRisk TU S.A. 

W przypadku objęcia ubezpieczeniem placówki oświatowej, 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) Odpowiedzialność deliktową nauczyciela i pozostałych pracowników szkoły  

(OC nauczyciela oraz pozostałych pracowników szkoły): 

 na podstawie Klauzuli – ubezpieczenie OC Nauczyciela oraz pozostałych 

pracowników szkoły  

2) 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. 

3) Ochrona Prawna dla osób wymienionych w pkt. 1 i 2 posiadających w/w ub. OC 

Suma gwarancyjna i składka: 

Zakres ubezpieczenia InterRisk I InterRisk II 

Odpowiedzialność cywilna z 
tytułu wykonywania zawodu 
nauczyciela 

50 000,00 zł na wszystkie zdarzenia 
za wszystkich ubezpieczonych 

 
Podlimit na jedno zdarzenie  

5 000,00 zł 
Udział własny 100,00 zł 

100 000,00 zł na jedno i 
wszystkie zdarzenia za 

wszystkich ubezpieczonych 
 

Udział własny 100,00 zł 

Składka za wszystkich 
ubezpieczonych 

40,00 zł 100,00 zł 

Odpowiedzialność cywilna z 50 000,00 zł na wszystkie zdarzenia 100 000,00 zł na jedno i 

http://www.interrisk.pl/
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tytułu wykonywania zawodu 
nauczyciela 

za każdego ubezpieczonego 
 

Podlimit na jedno zdarzenie  
5 000,00 zł 

Udział własny 100,00 zł 

wszystkie zdarzenia za 
każdego ubezpieczonego 

 
Udział własny 100,00 zł 

Składka od każdego 
Ubezpieczonego 

20,00 zł 80,00 zł 

Odpowiedzialność deliktowa i 
kontraktowa (OC dyrektora, 
zastępcy dyrektora oraz osoby 
pełniącej obowiązki dyrektora) 

50 000,00 zł na wszystkie zdarzenia 
za wszystkich ubezpieczonych 

 
Podlimit na jedno zdarzenie 

25 000,00 zł 
 

Udział własny 100,00 zł 

100 000,00 zł na wszystkie 
zdarzenia za wszystkich 

ubezpieczonych 
 

Podlimit na jedno zdarzenie 
50 000,00 zł 

 
Udział własny 100,00 zł 

Składka za wszystkich 
ubezpieczonych 

90,00 zł 150,00 zł 

Odpowiedzialność deliktowa i 
kontraktowa (OC dyrektora, 
zastępcy dyrektora oraz osoby 
pełniącej obowiązki dyrektora) 

50 000,00 zł na wszystkie zdarzenia 
za każdego ubezpieczonego 

 
Podlimit na jedno zdarzenie 

25 000,00 zł 
 

Udział własny 100,00 zł 

100 000,00 zł na wszystkie 
zdarzenia za każdego 

ubezpieczonego 
 

Podlimit na jedno zdarzenie 
50 000,00 zł 

 
Udział własny 100,00 zł 

Składka od każdego 
Ubezpieczonego 

80,00 zł 130,00 zł 

 

Podstawa zawarcia ubezpieczenia: Ogólne Warunki Ubezpieczenia BIZNES PRO PLUS zatwierdzone 
Uchwałą nr 01/01/03/2022 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 01.03.2022r. 

 
Odpowiedzialność InterRisk TU S.A. ViennaInsuranceGroup 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. ViennaInsuranceGroup 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. 

 
 

KLAUZULA – UBEZPIECZENIE OC NAUCZYCIELA ORAZ POZOSTAŁYCH PRACOWNIKÓW  
PLACÓWKI OŚWIATOWEJ 
1. Zachowując postanowienia OWU nie zmienione zapisami niniejszej klauzuli, na 
podstawie wniosku Ubezpieczającego i za pobraniem dodatkowej składki, 
Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną 
deliktową z tytułu wykonywania zawodu nauczyciela oraz pozostałych pracowników 
placówki oświatowej (osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz umów 
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cywilnoprawnych), z zastrzeżeniem że odpowiedzialność Ubezpieczyciela nie obejmuje 
szkód wyrządzonych przez pracownika przy wykonywaniu przez niego obowiązków 
pracowniczych, za które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa odpowiada 
pracodawca. W zakresie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, Ubezpieczyciel 
odpowiada m.in. za szkody nieumyślnie wyrządzone przez pracowników poza 
godzinami pracy bądź w czasie godzin pracy, w związku z czynnościami wykraczającymi 
poza zakres obowiązków pracowniczych i poza zakres działalności placówki 
oświatowej. Ochroną ubezpieczeniową objęte są także roszczenia regresowe 
pracodawcy, który naprawił szkodę wyrządzoną osobie trzeciej przez pracownika w 
związku z wykonywaniem zawodu nauczyciela lub czynności zawodowych przez 
pozostałych pracowników placówki oświatowej, zgłoszone wobec tego pracownika.  
2. Na podstawie niniejszej klauzuli ochroną ubezpieczeniową objęta jest również: 
a) odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez Ubezpieczonego pełniącego 
funkcję opiekuna na imprezach, koloniach, wycieczkach, obozach, zielonych szkołach,  
b) odpowiedzialność materialna wobec pracodawcy za szkody wyrządzone w ramach 
czynności związanych z umową o pracę (odpowiedzialność pracownika wobec 
pracodawcy – dotyczy wyłącznie działania nieumyślnego).  
3. Jeżeli wobec Ubezpieczonego ma zastosowanie ograniczenie jego odpowiedzialności 
cywilnej, wynikające z przepisów prawa pracy, wysokość wypłaconego odszkodowania 
ograniczona jest do wysokości roszczeń regresowych przysługujących pracodawcy 
wobec Ubezpieczonego, określonych w kodeksie pracy.  
4. Udział własny w szkodzie rzeczowej wynosi 100,00 PLN.  
5. Zakres terytorialny: teren Rzeczypospolitej Polskiej plus pozostałe kraje Europy. 
 
KLAUZULA – UBEZPIECZENIE OC DYREKTORA, ZASTĘPCY DYREKTORA  
ORAZ OSOBY PEŁNIĄCEJ OBOWIĄZKI DYREKTORA 
1. Zachowując postanowienia OWU nie zmienione zapisami niniejszej klauzuli, na 
podstawie wniosku Ubezpieczającego i za pobraniem dodatkowej składki, 
Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną 
Dyrektora, Zastępcy Dyrektora oraz osoby pełniącej obowiązki dyrektora placówki 
oświatowej za wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia, skutkujące 
powstaniem szkody osobowej lub rzeczowej u osób trzecich z tytułu czynu 
niedozwolonego (OC delikt) lub z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
zobowiązania (OC kontrakt), przy wykonywaniu przez niego obowiązków służbowych, 
w granicach posiadanych przez niego kompetencji.  
2. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za Ubezpieczonego w granicach jego 
odpowiedzialności określonej przepisami prawa pracy (odpowiedzialność do wysokości 
trzech pensji brutto z dnia powstania szkody) lub umowy cywilnoprawnej, na podstawie 
której wykonuje obowiązki służbowe.  
3. Zachowując wyłączenia zawarte w OWU, Ubezpieczyciel nie ponosi ponadto 
odpowiedzialności za szkody będące następstwem naruszenia przepisów BHP, rażącego 
naruszenia regulaminów i innych aktów wewnętrznych obowiązujących w zakładzie 
pracy. 
4. Udział własny w szkodzie rzeczowej wynosi 100,00 PLN. 
5. Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody wyrządzone na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej.  
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INFORMACJE DODATKOWE 

1. Dane rejestrowe Inter-Broker sp. z o.o. 

DANE REJESTROWE 

FIRMA Inter-Broker sp. z o.o. 

FORMA PRAWNA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

ADRES ul. Żółkiewskiego 5, 87-100 Toruń 

STRONA INTERNETOWA www. interbroker.pl 

REJESTR 
poz. nr 0000180910  

Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego 

KAPITAŁ ZAKŁADOWY 90 000,00 zł 

REGON  870315750 

NIP 8791013031 

ORGAN REPREZENTACJI zarząd 

SPOSÓB REPREZENTACJI 
do reprezentowania spółki wymagane jest zgodne oświadczenie 

woli członków zarządu lub jednego członka zarządu 

wraz z prokurentem 

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI działalność brokera ubezpieczeniowego 

ZEZWOLENIE 
zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej 

Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń nr 404/98  

z dnia 2 lipca 1998 r. 

REJESTR BROKERÓW 

pozycja nr 00000418/U  

strona internetowa rejestru: https://snu.knf.gov.pl/SNU_ONLINE/ 

sposób sprawdzenia wpisu do rejestru: wprowadzenie nazwy 

spółki (Inter-Broker sp. z o.o.), numeru w rejestrze oraz numeru 

zezwolenia (404/98)  

UBEZPIECZENIE OC polisy ubezpieczenia z limitem odpowiedzialności 20,1 mln euro 

2. Konflikt interesów. 

W nawiązaniu do art. 32 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji 
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ubezpieczeń, spółka Inter-Broker oświadcza, że ani ona, ani jej pracownicy nie są stroną 

umów agencyjnych lub zleceń, których przedmiotem byłoby reprezentowanie interesów 

zakładów ubezpieczeń. Jednocześnie informujemy, że nie posiadamy akcji albo udziałów 

zakładów ubezpieczeń. uprawniających co najmniej do 10% głosów na walnym 

zgromadzeniu tych zakładów. Również żaden zakład ubezpieczeń nie posiada udziałów w 

spółce Inter-Broker. 

3. Wynagrodzenie spółki Inter-Broker. 

Usługi brokera ubezpieczeniowego są dla Państwa nieodpłatne – na podstawie art. 32 ust. 

1 pkt 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń informujemy, że Inter-

Broker sp. z o.o. otrzymuje wynagrodzenie w formie prowizji (kurtażu), uwzględnionej w 

kwocie składki ubezpieczeniowej, według stawek narzuconych przez wybrane przez 

klienta zakłady ubezpieczeń.  

4. Skargi i reklamacje. 

Na podstawie przepisu art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji 

ubezpieczeń informujemy, że każdemu klientowi, zarówno faktycznemu, jak i 

potencjalnemu, przysługuje prawo złożenia reklamacji lub wniesienia skargi do Inter–

Broker sp. z o.o. Informujemy również, że na każdym etapie sprawy istnieje możliwość 

pozasądowego rozwiązywania sporów. Podstawę rozpatrywania reklamacji i skarg 

stanowi Regulamin w sprawie rozpatrywania skarg i reklamacji, dostępny na stronie 

internetowej pod adresem: www.interbroker.pl (zakładka „Regulaminy”). 

5. Inter-Broker sp. z o.o. a produkty ubezpieczeniowe 

Informujemy, że spółka Inter-Broker nie jest twórcą lub współtwórcą produktów 

ubezpieczeniowych, pełniąc wyłącznie rolę pośrednika, który dokonuje personalizacji 

i dostosowywania istniejących produktów w kontekście działalności i potrzeb oraz 

wymagań jej klientów. 

6. Tajemnica klienta. 

Na podstawie obowiązku wynikającego z przepisu art. 32 ust. 3 pkt 1 ustawy o dystrybucji 

ubezpieczeń spółka Inter-Broker zachowuje w tajemnicy informacje uzyskane w związku 

z wykonywaniem czynności brokerskich w zakresie ubezpieczeń i obowiązek ten ciąży na 

spółce również po rozwiązaniu stosunku umownego z klientem. 

7. Archiwizacja dokumentacji. 

Na podstawie obowiązku wynikającego z przepisu art. 32 ust. 3 pkt 4 ustawy o dystrybucji 

ubezpieczeń spółka Inter-Broker przechowuje dokumentację dotyczącą wykonywanej 

działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń, w szczególności pełnomocnictwa do 

wykonywania czynności brokerskich w zakresie ubezpieczeń w imieniu klienta oraz 

dokumenty dotyczące wynagrodzenia brokera, przez okres 10 lat od dnia zakończenia 
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współpracy z klientem. 

8. Dane osobowe. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

(RODO) informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Inter-Broker sp. o.o. z siedzibą w Toruniu 

(87-100), przy ul. Żółkiewskiego 5. 

2. Państwa dane osobowe są niezbędne do wykonania ciążących na naszej Spółce 

ustawowych, zawodowych obowiązków prawnych dystrybutora ubezpieczeń 

wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń, w tym w 

szczególności w zakresie udzielania pomocy w czynnościach przygotowawczych 

zmierzających do zawarcia umów ubezpieczenia, w tym w szczególności w zakresie 

identyfikacji i oceny ryzyka ubezpieczeniowego (risk management), zawierania umów 

ubezpieczenia, administrowania umowami ubezpieczenia i ich wykonywaniu, także w 

sprawach o odszkodowanie lub świadczenie. 

3. Wszystkie informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych dostępne 

są na naszej stronie internetowej: https://www.interbroker.pl/art/18/ochrona-

danych-osobowych.html. 

9. Klauzula praw autorskich. 

Inter-Broker sp. z o.o. informuje, że niniejszy dokument stanowi utwór w myśl ustawy z 

dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Autorskie prawa 

majątkowe do niniejszego dokumentu przysługują spółce Inter-Broker, która ma prawo 

dysponowania nimi na wszelkich polach eksploatacji. Wszelkie kopiowanie, dystrybucja 

bądź modyfikacja materiałów objętych niniejszym dokumentem, w wersji elektronicznej, 

w postaci drukowanych materiałów, bądź w jakiejkolwiek innej formie, a także użycie 

przedmiotowego dokumentu w całości lub jakiejkolwiek jego części bez uprzedniej 

wyraźnej pisemnej zgody Inter-Broker sp. z o.o. jest surowo zabronione. 

 

 
 

Z poważaniem 
 
 

…………………………. 
   Broker ubezpieczeniowy 

https://www.interbroker.pl/art/18/ochrona-danych-osobowych.html
https://www.interbroker.pl/art/18/ochrona-danych-osobowych.html

