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Zakres ubezpieczenia NNW  

Towarzystwo Ubezpieczeń 

INTERRISK S.A. 

WARIANT I 

Towarzystwo Ubezpieczeń 

INTERRISK S.A. 

WARIANT II 

Suma Ubezpieczenia 16 000 zł 30 000 zł 

Śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego 23 000 zł 42 000 zł 

Śmierć ubezpieczonego w wyniku 

nieszczęśliwego wypadku (w tym również 

zawał i udar mózgu) 

16 000 zł 30 000 zł 

Uszczerbek na zdrowiu w wyniku NNW  160 zł/1 % uszczerbku 300 zł/1 % uszczerbku 

Pobyt ubezpieczonego w szpitalu w wyniku 

NNW 

50 zł/dzień (płatne od 1 

dnia) 

50 zł/dzień (płatne od 1 

dnia) 

Pobyt w szpitalu w wyniku choroby 
50 zł/dzień (płatne od 2 

dnia) 

50 zł/dzień (płatne od 1 

dnia) 

Zwrot kosztów leczenia w wyniku NNW 
 4 400 zł, rehabilitacja nie 

więcej niż 500 zł 

4 400 zł, rehabilitacja nie 

więcej niż 500 zł 

Zwrot kosztów przekwalifikowania 

zawodowego osób niepełnosprawnych 
do 4 800 zł do 9 000 zł 

Koszty nabycia wyrobów medycznych 

wydawanych na zlecenie w tym zwrot kosztu 

zakupu lub naprawy okularów korekcyjnych 

lub aparatu słuchowego uszkodzonych 

podczas zajęć lekcyjnych 

do 4 800 zł do 9 000 zł 

Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku 

padaczki 

Jednorazowo  1% 

uszczerbku czyli 160 zł 

Jednorazowo  1% 

uszczerbku czyli 300 zł 

Pogryzienie przez psa, pokąszenia, 

użądlenia/użądlenia 

Warunek: pobyt w szpitalu minimum 2 dni 

Jednorazowo  1% 

uszczerbku czyli 160 zł 

Jednorazowo  1% 

uszczerbku czyli 300 zł 

Wstrząśnięcie mózgu w wyniku NW  
Jednorazowo  1% 

uszczerbku czyli 160 zł 

Jednorazowo  1% 

uszczerbku czyli 300 zł 

Zdiagnozowanie u ubezpieczonego sepsy 1600 zł 3000 zł 

Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego 

bąblowicy, boreliozy, toksoplazmozy, 

zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, 

wścieklizny  

800 zł 1 500 zł 

Śmierć rodzica lub prawnego opiekuna w 

wyniku NNW 
1 600 zł 3 000 zł 

Oparzenia w wyniku NNW (opcja 

dodatkowa) 

Limit do 2 000 zł w 

zależności od stopnia 

poparzenia 

Limit do 2 000 zł w 

zależności od stopnia 

poparzenia 

Operacje w wyniku NNW (tabela nr 8 OWU)  500 zł 500 zł 

Czasowa niezdolność Ubezpieczonego do 

nauki i/lub pracy w wyniku NNW 
do 2 000 zł do 2 000 zł 

Koszty leczenia stomatologicznego w wyniku 

NNW 
do 200 zł do 200 zł 

Uciążliwe leczenie w wyniku NW 100 zł 100 zł 

Składka łączna (z włączeniem SKS-ów 

oraz klas sportowych) 
32,00 zł 55,00 zł 

Składka łączna (z włączeniem 

wyczynowego uprawiania sportu)  
41,00 zł 72,00 zł 
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