
Wybrany wariant ubezpieczenia 
 

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NNW UCZNIÓW – ROK SZKOLNY 2022/2024 
 
 

UBEZPIECZYCIEL – INTERRISK TU SA 
 

  WARIANT I 

1. Śmierć ubezpieczonego  
spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem 18.000 

2. Śmierć ubezpieczonego  
spowodowana zawałem serca lub udarem mózgu 18.000 

3. Śmierć ubezpieczonego  
spowodowana wypadkiem komunikacyjnym (wartość skumulowana) 36.000 

4. Śmierć ubezpieczonego  
spowodowana wypadkiem w placówce oświatowej (wartość skumulowana) 36.000 

5. Trwały uszczerbek na zdrowiu 
spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem - za 1% uszczerbku na zdrowiu 180 

6. Trwały uszczerbek na zdrowiu  
spowodowany NW podczas wycieczki szkolnej – dodatkowe  jednorazowe świadczenie 2% SU 360 

7. Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki – jednorazowo  180 
8. Wstrząśnienie mózgu  

spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem – stała kwota 5% SU 900 
9. Zatrucie pokarmowe, zatrucie gazami, bądź porażenie prądem lub piorunem – stała 

kwota 5% SU 900 
10. Rozpoznanie u Ubezpieczonego chorób odzwierzęcych  

(bąblowicy, toksoplazmozy, wścieklizny) – świadczenie w wysokości 5% SU 900 
11. Opieka nad dzieckiem przebywającym w szpitalu w wyniku NW komunikacyjnego i 

nowotworu złośliwego do 2.250  
12. Odmrożenia i oparzenia skóry – w zależności od stopnia oparzenia  lub odmrożenia                                                    do 2.500 
13. Zwichnięcia  lub skręcenia stawów – jednorazowo 2% SU , max 500 zł 380 
14. Śmierć rodziców ubezpieczonego spowodowana NW w tym zawał lub udar 1.800 
15. Jednorazowe świadczenie z tytułu pokąsania, ukąszenia przez owady - 2% SU / 

pogryzienia przez psa – 1% SU 360 / 180 
16. 
 

Koszty nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych (limit kwotowy) 
W tym zakup lub naprawa okularów lub aparatu słuchowego uszkodzonego podczas 
nieszczęśliwego wypadku na terenie placówki oświatowej i stwierdzenia wystąpienia trwałego 
uszczerbku na zdrowiu 

5.400 
do 200 

17. Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych 5.400 
18 Zwrot kosztów pogrzebu ubezpieczonego do 5.000 
19. 
 

Pobyt w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem  
zmiana daty , stawka dzienna od 1 do 10 dnia / od 11 do 100 dnia pobytu 150 / 100 

20. Pobyt w szpitalu spowodowany stanem chorobowym  
stawka dzienna począwszy  od 2 dnia  do 100 dnia  pod warunkiem pobytu w szpitalu minimum 3 
dni 

100 

21. Dodatkowe świadczenie za pobyt na OIOM – min. 48H 500 
22. Poważne choroby – nowotwór złośliwy, paraliż, niewydolność nerek, transplantacja głównych 

organów, poliomyelitis, utrata mowy, utrata słuchu, utrata, wzroku, anemia aplastyczna, 
stwardnienie rozsiane, cukrzyca typ I, niewydolność serca, choroba autoimumunologiczna, sepsa, 
zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, borelioza, pneumokokowe zapalenie płuc, 
mnemingokokowe zapalenie opon mózgowych 

3.000 

23. Zdiagnozowanie wady wrodzonej serca 1.000 
24. Zwrot kosztów leczenia związanego z nieszczęśliwym wypadkiem – koszty leczenia, wizyt 

lekarskich, badań, koszty rehabilitacji, koszt leków do 100 zł 4.600 
25. Zwrot kosztów leczenia stomatologicznego związanego z nieszczęśliwym wypadkiem 

(limit kwotowy)  1.000 

26. Pakiet usług assistance w tym opcja HEJT STOP do 5.000 
Łączna składka za pakiet 44 zł 

Podstawą prawną zawartej umowy stanowią ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków EDU PLUS. 
Materiał jest własnością intelektualną Kancelarii Brokerskiej Wiliński&Wasilewski.  
Zabrania się kopiowania, wykorzystywania i rozpowszechniania bez zgody właścicieli 

 


