
INFORMACJA DOTYCZĄCA UBEZPIECZENIA NNW MŁODZIEŻY SZKOLNEJ  

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO 
43-190 MIKOŁÓW - MOKRE UL. ZAMKOWA 1

ROK SZKOLNY 2018/2019

Ubezpieczyciel :        InterRisk TU S.A.
       Vienna Insurance Group

Zakres terytorialny ochrony ubezpieczeniowej :        cały świat
Zakres czasowy ochrony ubezpieczeniowej :        24h na dobę/7 dni w tygodniu
Okres ubezpieczenia :        01.09.2018 – 31.08.2019

          

ZAKRES UBEZPIECZENIA
WYSOKOŚĆ

ŚWIADCZENIA

Z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku: 

- 100% uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku 
- za 1% uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku 
- za 1% uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku 
  powyżej 70% uszczerbku na zdrowiu  

20. 000 zł
200 zł
300 zł

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku 20. 000 zł

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku na terenie 
placówki oświatowej 

50.000 zł

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego (świadczenie
dodatkowe)

5.000 zł

Koszty nabycia wyrobów medycznych do 6.000 zł

Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych do 6.000 zł

Świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku padaczki 
(jednorazowe) 

200 zł

Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy 2.000 zł

Śmierć rodzica Ubezpieczonego lub opiekuna prawnego Ubezpieczonego w 
następstwie nieszczęśliwego wypadku 

2.000 zł

Śmierć obojga rodziców Ubezpieczonego lub opiekunów prawnych 
Ubezpieczonego w następstwie tego samego nieszczęśliwego wypadku 

6.000 zł

Wstrząśnienie mózgu w następstwie nieszczęśliwego wypadku ,warunek - 3 
dniowy pobyt w szpitalu (świadczenie dodatkowe, jednorazowe) 

200 zł
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Pogryzienie przez psa, pokąsania, ukąszenie/użądlenie, warunek –  pobyt w 
szpitalu przez min. 2 dni w wyniku pokąsania, ukąszenia/użądlenia; w 
przypadku pogryzienia przez psa, zniesienie warunku pobytu w szpitalu 
(świadczenie jednorazowe)

200 zł

Zwrot kosztów korepetycji – limit do 10 godzin lekcyjnych i nie więcej niż 500 
zł w ciągu rocznego okresu ubezpieczenia

500zł

Zwrot kosztów porady psychologa w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub 
śmierci rodzica lub opiekuna prawnego w następstwie nieszczęśliwego wypadku

500zł

Zatrucie pokarmowe spowodowane rota wirusem – pod warunkiem min. 3 
dniowego pobytu w szpitalu lub czasowej niezdolności do nauki trwającej 
nieprzerwanie co najmniej 5 dni (świadczenie dodatkowe, jednorazowe)

200zł

Zatrucie gazami, porażenie prądem lub piorunem – pod warunkiem min. 3 
dniowego pobytu w szpitalu (świadczenie dodatkowe, jednorazowe)

1.000zł

Pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku - świadczenie płatne od 
drugiego dnia pobytu Ubezpieczonego w szpitalu, pod warunkiem minimum 3 
dniowego pobytu w szpitalu, będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku, 
który miał miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku 
kolejnych, następujących po sobie pobytów w szpitalu w związku z tym samym 
nieszczęśliwym wypadkiem świadczenie szpitalne przysługuje od pierwszego 
dnia pobytu w szpitalu. Świadczenie z
tytułu pobytu w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku przysługuje 
maksymalnie za 90 dni pobytu Ubezpieczonego w szpitalu.

50zł/dzień

Pobyt w szpitalu w wyniku choroby - świadczenie płatne od drugiego dnia 
pobytu Ubezpieczonego w szpitalu, pod warunkiem minimum 3 dniowego 
pobytu w szpitalu, w związku z chorobą, która została zdiagnozowana w trakcie 
trwania ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku kolejnych, następujących po 
sobie pobytów w szpitalu w związku z tą samą chorobą świadczenie szpitalne 
przysługuje od pierwszego dnia pobytu w szpitalu. Świadczenie z tytułu pobytu 
w szpitalu w wyniku choroby przysługuje maksymalnie za 60 dni pobytu w 
szpitalu.

50zł/dzień

Koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku (poniesione na terenie RP),
wraz z rozszerzeniem o: 
- koszty rehabilitacji w wyniku nieszczęśliwego wypadku z limitem 500zł 
- koszty odbudowy stomatologicznej zęba stałego z limitem 500zł 

do 2.400 zł

Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego wrodzonej wady serca 1.000zł

Uwaga !
Ubezpieczenie zapewnia ochronę w czasie uprawiania przez Ubezpieczonego sportu :
 
a) poprzez uczestniczenie w treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub 
    szkoleniowych w ramach szkolnych (uczniowskich) oraz pozaszkolnych klubów , związków i organizacji
    sportowych 
b) podczas zajęć wychowania fizycznego (również w klasach sportowych) odbywających się w ramach 
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    obowiązującego planu lekcji 
c) poprzez udział w zawodach wewnątrzszkolnych lub międzyszkolnych 
d) w formie rekreacyjnej 

Sposoby zgłaszania zdarzeń :

1. Telefonicznie pod numerem (22) 212 20 12
2. On-line , poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej www.interrisk.pl
3. Za pośrednictwem poczty elektronicznej: szkody@interrisk.pl
4. Osobiście lub pocztą na tradycyjnych drukach zgłoszenia szkody w Oddziałach Regionalnych lub

Centrali: 
 InterRisk. S.A. Vienna Insurance Group 00-668 Warszawia, ul. Noakowskiego 22  
 I Oddział w Katowicach ul. Misjonarzy Oblatów NMP 11, 40-129 Katowice
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