
 
 
 
 
 
 
 
Zgłaszanie szkód: 
- telefonicznie: 22 212 20 12 lub 22 575 25 25 
- internetowo: www.interrisk.pl/interrisk/zglos-szkode/   
- e-mail: szkody@interrisk.pl 

 

Propozycja 
PRZYSTĄPIENIA DO SZKOLNEGO 

U B E Z P I E C Z E N I A    Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Edu Plus  

Nr polisy EDU-A/P 077853 

OKRES OCHRONY OD 01.09.2020 do 31.08.2021r. 
 

 

 
Składka za cały okres ubezpieczenia wynosi 40 zł  

 
 
 

*Szczegóły roszczeń oraz tabele świadczeń dostępne w OWU zatwierdzonych uchwałą nr 01/27/03/2018 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance 
Group z dnia 27 marca 2018 

Rodzaj świadczenia Wysokość świadczenia w PLN 

Śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (w tym następstwa 
zawału serca lub udaru mózgu). 

15 000 zł 

Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie 
do 4 500 zł 

Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych 

Uszczerbek na zdrowiu w wyniku padaczki jednorazowo 150 zł 

Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy 
jednorazowo 1 500 zł 

Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego w NNW 

Pogryzienie przez psa, pokąsania, ukąszenie/użądlenie jednorazowo 150 zł 

Trwałe inwalidztwo częściowe zgodnie z TABELĄ nr 4 OWU* 

Złamanie kości, zwichnięcia lub skręcenia stawów zgodnie z TABELĄ nr 5 OWU* 

Nagłe zatrucie gazami, bądź z tytułu porażenia prądem lub piorunem 750 zł 

Uszkodzenie ciała w wyniku NW wymagającego interwencji  lekarskiej w 
placówce medycznej i minimum dwóch wizyt kontrolnych 

150 zł 

Wstrząśnienie mózgu w wyniku NW jednorazowo 150 zł 

  

Rozszerzenia zakresu ubezpieczenia: Wysokość świadczenia w PLN 

Oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku 

do 2500 zł w zależności od stopnia 
oparzenia 

Odmrożenia 

do 2500 zł w zależności od stopnia 
oparzenia 

Pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku 50 zł za każdy dzień pobytu w szpitalu             
(od trzeciego dnia pobytu) Pobyt w szpitalu w wyniku choroby 

Koszty leczenia w wyniku nieszcześliwego wypadku do 1000 zł oraz  do 500 zł na rehabilitację 

Koszty leczenia stomatologicznego w wyniku nieszczęśliwego wypadku do 500 zł 

Operacje w wyniku nieszczęśliwego wypadku do 2000 zł zgodnie z TABELĄ nr 8 OWU* 

Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego wady wrodzonej serca do 1000 zł 


