
CKZIU NR 1 W GDYNI 

UBEZPIECZENIE NNW MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 2020/2021 

 
Ubezpieczyciel:  INTERRISK TU SA  POLISA: EDU-A/P 081762  składka 50zł/osoba 

 
Zgłaszanie szkód:  INTERRISK TU SA:  22 2122012  lub  www.interrisk.pl  

e-mail: interrisk.szkody@vigekspert.pl  (prosimy postępować według instrukcji) 

 
Opcja PODSTAWOWA - świadczenia podstawowe 

Wysokość świadczeń 

1. śmierć Ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego  (łączna kwota 

świadczenia) 
25.000 

2. śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku, zawału serca i 

udaru mózgu na terenie placówki oświatowej (łączna kwota świadczenia) 
40.000 

3. śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku    (w tym również 

zawał serca i udar mózgu) 
20.000 

4. uszczerbek na zdrowiu w wyniku NNW ustalany na podstawie tabeli norm 

Interrisk (za 1% uszczerbku 1% sumy ubezpieczenia) 
od 200 do 20.000 

5. 
koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie w tym koszty do 6.000 

koszty zakupu lub naprawy okularów korekcyjnych lub aparatu słuchowego 

uszkodzonych w wyniku NW na terenie placówki oświatowej 

do 200 

6. 
koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych do 6.000 

7. 
z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku padaczki jednorazowo 200 

8. 
z tytułu zdiagnozowania u Ubezpieczonego sepsy  jednorazowo 4.000 

9. śmierć rodzica lub opiekuna prawnego Ubezpieczonego w następstwie 

nieszczęśliwego wypadku 
jednorazowo 2.000zł 

10. 
z tytułu  pogryzienia przez psa,  jednorazowo 200zł 

11. 
z tytułu pokąsania, ukąszenia (warunek pobyt w szpitalu co najmniej 2 dni) jednorazowo 400 

12. 
Wstrząśnienie mózgu w wyniku NW (warunek co najmniej 3 dni w szpitalu) jednorazowo 200 

13 zatrucie pokarmowe, nagłe zatrucie gazami bądź porażenie prądem lub piorunem. 
Warunek: pobyt w szpitalu minimum 3 dni 

jednorazowo 1.000 

14 rozpoznanie u Ubezpieczonego chorób odzwierzęcych (bąblowicy, toksoplazmozy, 

wścieklizny) warunek: choroba rozpoznana w okresie ubezpieczenia 
jednorazowo 1.000 

15. 
D2 – oparzenia w wyniku NW do 1.000 

16. D4 – pobyt w szpitalu co najmniej 3 dni w wyniku NW (płatne od 1-go dnia 

pobytu, maksymalnie do 100dni) 
40zł/dzień 

17. 
D5 – pobyt w szpitalu w wyniku choroby (od 3 dnia pobytu, maksymalnie 100dni) 40zł/dzień 

18. 
D6 – zdiagnozowanie poważnej choroby (nowotwór złośliwy, paraliż, niewydolność nerek, 

transplantacja głównych organów, poliomyelitis, utrata mowy, utrata słuchu, utrata wzroku, anemia 

aplastyczna, stwardnienie rozsiane, cukrzyca typu 1, niewydolność serca, choroba 

autoimmunologiczna, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych) 

 jednorazowo 500 

19. 
D7 – koszty operacji plastycznych w wyniku NW do 700 

20. D10 – koszty leczenia w wyniku NW poniesione na terenie RP (podlimit 

rehabilitacja nie więcej niż 1.000) 
do 1.200 

21. D13 – koszty leczenia stomatologicznego zębów stałych w wyniku NW, 

poniesionych na terenie RP, nie więcej niż 300zł za każdy ząb 
do 500 

22. D 18 – zwrot kosztów leków w wyniku NW, poniesione na terenie RP (warunek 

co najmniej 4 dni w szpitalu, leki przepisane przez lekarza szpitalnego) 
jednorazowo do 500 

23. 

 D20 – Pakiet KLESZCZ i rozpoznanie boreliozy: 

Rozpoznanie boreliozy 
1.000 

Usunięcie kleszcza zwrot do 150 

Badania diagnostyczne potwierdzające lub wykluczające zakażenie boreliozą 
zwrot do 150 

Antybiotykoterapia zalecona przez lekarza 
zwrot do 200 

24. 
OC w związku z odbywaniem praktyk uczniowskich 20.000zł 

25. 
Ubezpieczenie obejmuje wyczynowe uprawianie sportu z wyłączeniem sportów wysokiego ryzyka 

  Propozycja przygotowana na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia EDU Plus zatwierdzonych uchwałą nr 

01/03/03/2020 Zarządu Interr isk TU SA VIG z dnia 03 .03.2020 

  Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności zawarte są w ww. ogólnych warunkach ubezpieczenia.  
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